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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün 151 

yıllık bir merhamet çınarı olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. İyilik çınarı Türk Kızılay’ın1868 

yılından günümüze gelen şiarı: “Vatana 
muhabbet, yaralılara muavenet!”

Founded by an idealist group of  doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still 
continues its operations as a monument of  compassion. This sycamore of  benefaction’s extant 

maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Dünya Ocak ayından itibaren 
büyük bir salgınla mücadele ediyor. 
Geçen aydan itibaren ülkemize 
de sıçrayan koronavirüs ile 
mücadelemizi Sağlık Bakanlığı’nın 
öncülüğünde en üst düzeyde 
sürdürüyoruz. 

İnanıyoruz ki bu zor günleri de 
hep birlikte dayanışmayla aşacağız. 
Çünkü biz Türk Kızılay olarak 152 
yıldır savaşların, göçlerin, afetlerin 
ve salgın hastalıkların getirdiği 
zorluklarla mücadele ediyoruz. 

Türkiye olarak özellikle son yıllarda 
insani yardım faaliyetlerinde dünya 
üzerinde oynadığımız büyük rol 
herkesin malumu. Geçmişten 
bugüne toplumsal dirençliliğe 
büyük katkıda sağlayan Türk 
Kızılay, 2030 Vizyonu ile her türlü 
acil durum ve afet risklerine karşı 
bireylerin ve toplum sağlığının 
korunup geliştirilmesi, toplum 
temelli sağlık ve sosyal bakım 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
için değişen dünya koşullarına hızlı 
uyum sağlıyor.

Bu süreçte biz de “Covid 19 
Ulusal Pandemi Eylem Planı” 
çerçevesinde üzerimize düşen tüm 
sorumlulukları yerine getiriyoruz. 
Çalışanlarımız ve gönüllülerimiz 
bütün Türkiye’de seferber olmuş 
durumda.

Elinizde tuttuğunuz sayımız da 
bunun bir göstergesi: Kapak 
dosyamızı koronavirüsle mücadele 
yollarına ayırdık. Ayrıca hem 
evde kalıp hem de sanat ve eğitim 
faaliyetlerinden uzak kalmamanız 
için size rehberlik edecek pek çok 
ilgi çekici yazı da var bu sayımızda. 
Dergimizin ikinci dosyasının 
konusu da Nisan ayı dolayısıyla 
çocuk. 

Yine evde kalıp okuyacağınız dolu 
dolu bir sayı hazırlamaya gayret 
ettik.

Biz Kızılaycılar olarak sokaktayız, 
siz lütfen evde kalın.

Bu hilâl bugünler için var!

Sağlıcakla...

Bu Hilâl  
Bugünler İçin Var!

B A Ş L A R K E N

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı 
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Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle birçok etkinlik edildi ve kişisel olarak almamız gereken 
önlemler gereği evden çıkmamamız gerekiyor. Peki bu durum evde öylece oturmak anlamına mı geliyor? 
Kesinlikle hayır. İnternet ve televizyon aracılığıyla haftalık kültür sanat etkinliği dozunuzu zahmetsizce 
alabilirsiniz. Sizler için koltuğunuzda otururken yararlanabileceğiniz etkinlikleri, yayınları ve müzeleri 
listeledik. Lütfen ilgili etkinlikleri takip ederken sağlığınız açısından günlük asgarî fiziksel hareketliliği 
sağlamayı unutmayın. Keyifli okumalar!

Koronavirüs salgınının önümüzdeki dönemde seyahat kavramını çok farklı bir biçime büründüreceği 
kesin. Bu durumun neden olduğu kısıtlılık hâli meraklı bünyeler için bir engel değil. Çevrimiçi 
müzeler teknolojinin ne gibi nimetleri olduğunu ispatlar nitelikte. Bugün birçok prestijli müzeyi 
üç boyutlu olarak sanal gerçeklik ortamında ziyaret edebiliyorsunuz. Sergilenen eserler hakkında 
detaylı bilgiler ise yine internet sayesinde sadece birkaç tık ötenizde duruyor. British Museum sanal 
gerçeklik ile çevrimiçi gezinti yapma imkânı veren müzelerden biri. British Museum dışında Louvre 
Müzesi, Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi, Hermitage Müzesi ve New York şehrinde bulunan 
The Metropolitan Museum of Art gibi müzeler de yine sanal gerçeklik ile gezilebiliyor. 

Çevrimiçi etkinlikler sanal platformlar üzerinden sanatseverler ile sanatçıları bir araya getirmeye 
devam edecekler. Hayatımıza koronavirüs salgını ile giren “sosyal mesafe” konseptine uygun olarak 
düzenlenen “The Social Distancing Festival” çevrimiçi etkinliklerden bir tanesi. Dutch National 
Opera, Grain Theater gibi opera toplulukları, deneysel elektronik müzik yapan uKhoiKhoi gibi 
gruplar bu festivalde boy gösterecek. Türkiye’de de çevrimiçi etkinlikler sosyal medyadan yapılan 
canlı yayın konserleri ile başladı. Etkinlik takvimlerinin netleşmesi ile beraber ülkemizde de bu tip 
çevrimiçi etkinliklerin sayısı artacağa benziyor.

İnternet trafiğinin muazzam bir artış gösterdiği bu dönemde çevrimiçi yayınlar da artık daha fazla 
insana daha uzun süreyle ulaşmaya başladı. TRT 2’nin günümüzle geleneği birleştiren sanatçıları 
kendi dillerinden anlattığı Muasır, filmlere yeni bir bakış getiren programı Film Önü & Film 
Arkası ve düşünmeye teşvik eden İhmal Edilebilir Nasihatler gibi programları bu günlerde istifade 
edilebilecek yayınlar arasında. Dünyaca ünlü birçok üniversitenin de bu dönemde derslerini erişime 
açtığı düşünülürse gerçekten de: #HayatEveSığar.

Ç EVR İM İ Ç İ 
MÜZ E L E R

Ç EVR İM İ Ç İ 
E T K İ N L İ K L E R

Ç EVR İM İ Ç İ 
YAY I N LA R

E K RANDA  
N E  YA P SAK?
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A K İ R A  K U R O S AVA

Peter Wild / Ketebe Yayınevi / 224 sayfa

Pek çok sinefilin en sevdiği yönetmenler listesinde zirveye oynayan büyük yönetmen Akira 
Kurosava’nın Peter Wild tarafından hazırlanan biyografisi yönetmenin kendi adıyla kitaplaştı. 
Gölge Savaşçı, Yedi Samuray, Cennet ve Cehennem gibi sinema şaheserleri ile bilinen Japon 
yönetmen Kurosava filmleriyle George Lucas, Steven Spielberg ve Martin Scorsese gibi birçok 
yönetmeni etkilemiş ve kurguda çığır açan yeniliklere imza atmış bir isim. Hikâye anlatıcılığı ile 
teknik kabiliyetlerini birleştirmesiyle sinematik bir ikon haline Kurosava’yı bu kitap ile yakından 
tanıyacaksınız. Peter Wild bir yandan Kurosava’nın filmlerini değerlendiriyor, öte yandan kameranın 
gerisindeki bu adamın aile yaşamına, tutkusuna, kişiliğine göz atma fırsatı sunuyor. 
Kurosava’nın sinemacılık kariyerini aktaran Wild, bir yandan da yönetmenin Batı sinemasından ile 
ilişkisini irdeliyor. Kurosava’yı ve filmlerini döneminin bağlamına yerleştiren Wild, bizlere yönetmeni 
ve ona karşı yöneltilen suçlamaları anlamamıza yardım ediyor.

H E R  Ş E Y İ  İ S T E R İ M ,  K R A L  B E N İ M !

Alberto Pellai / Turkuvaz Kitap / 40 sayfa

Çocuklar için öğretici bir resimli hikâye olan “Her Şeyi İsterim, Kral Benim!” ismiyle müsemma 
bir eser. Kitap, çocukların, günümüzde çocuk olmanın getirdiği zorlukları aşmasına yardımcı bir 
rehber olarak hazırlanmış. 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların istemek ve elde etmek arasındaki ilişkiyi 
kavrayabilmesini amaçlayan kitap, bu yaş grubundaki çocuklar için istemek ile aynı anlama gelen 
elde etmek meselesini kitap öğretici bir şekilde açıklıyor. 
İstekleri yerine getirilmediğinde hırçınlaşan ve öfke patlamaları yaşayan çocuklara hitap eden kitap 
“Ne Zormuş Büyümek” serisinin aynı zamanda ilk kitabı. “Her Şeyi İsterim, Kral Benim!” bol resimli 
ve kafiyeli anlatımıyla çocukların zaman zaman usandıran kaprislerini azaltmasına yardımcı olurken, 
etkinlik önerileriyle bu süreçte doğru iletişim kurulmasını sağlıyor.

M O Ğ O L L A R  AV R U PA ’ D A

Altay Tayfun Özcan / Kronik Kitap / 264 sayfa

Altay Tayfun Özcan’ın Türkçeye çevirip yayına hazırladığı “Moğollar Avrupa’da” kitabı 
Moğol saldırılarıyla alt üst olan Avrupa’nın o dönem kaleme alınmış tanıklıklarından 
oluşuyor. Saldırıları yaşamış, şehirleri kuşatılmış veya Moğollar tarafından esir edilmiş 
kişilerin yaşadıkları okuyucuya sunuluyor. Avrupa’nın çalkantılı bir dönemini aktaran 
kitap çok sayıda önemli tarihi hadiseyi içermesi bakımından önemli. 
Temel olarak Moğolların Avrupa seferinin doğrudan tanığı olan üç kaynağın 
kullanılarak hazırlandığı kitap yazar tarafından notlandırılarak zenginleştirilmiş bir 
içeriğe sahip. Kitap sadece Moğol ve Avrupa tarihine meraklı olanların değil dünyada 
karmaşık zamanlarda insanların ne şekilde hareket ettiğini öğrenmek isteyenlerin de 
kesinlikle okuması gereken bir eser.

E F S A N E V İ  YA R A T I K L A R

Alberto Manguel / Yapı Kredi Yayınları / 192 sayfa

“Hayali Yerler Sözlüğü” ve “Okumanın Tarihi” gibi kitaplarla adını duyuran ünlü yazar Alberto 
Manguel’in detaylı bir çalışma sonucu hazırladığı “Efsanevi Yaratıklar” kitabı zengin bir 
içeriğe sahip. Kitapta mitoloji, edebiyat ve popüler kültür kaynaklarından gelerek neredeyse 
tüm insanlığın ortak kültürüne ve bilgi birikimine iz bırakmış karakterlerini tanıyoruz. Alberto 
Manguel’in kitapta yer verdiği karakterlerden bazıları Drakula, Kırmızı Başlıklı Kız, Sinbad, 
Kaptan Nemo, Karagöz ve Hacivat ile Quasimodo.
İnsanlığın en kıymetli parçalarını, hikâyelerin kahramanı olmuş “efsanevi yaratık”ların, kurmaca 
âleminden dışarıya çıkıp başka kılıklarda yaşamayı nasıl sürdürdüklerini, dünya hakkında her 
çağda yeni şeyler söylemeyi nasıl başardıklarını keyifle ve öğrenerek okuyacaksınız. Kitapta 
eğlenceli çizimlere de yer veriliyor. Hayal gücünün kudretini takdir etmek için kesinlikle okunması 
gereken bir eser.
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S E L A H A D D İ N :  Ş A R K ’ I N  K A R TA L I

Ali Emre / Ketebe / 472

Ali Emre, Türkiye Yazarlar Birliği 2017 Roman Ödülü’nü alan Nureddin Zengi’nin ardından, Doğu 
ve Batı edebiyatlarında sıkça çarpıtılarak işlendiği için artık tanınmaz hâle getirilen Selahaddin 
Eyyubi’ye, büyük bir çaba ve araştırmanın neticesi olan yeni romanıyla ışık tutuyor. Yer yer yarı 
belgesel bir özellik de taşıyan eserde, hem yalnız ve mahzun bir insan hem de kurucu ve yol gösterici 
bir önder olan Selahaddin’in hayatı, zengin ayrıntılar ve etkili hikâyeler eşliğinde gözler önüne 
seriliyor. Tarih ve edebiyatın iç içe geçtiği ve bilgiyle zenginleşmiş bir kitap okumak isteyenler için 
Selahaddin Eyyubi üzerine yazılmış bu kitap kesinlikle okunması gereken eserler arasında.

A K Ş A M  Y I L D I Z I :  B İ R  G Ö B E K L İ T E P E  R O M A N I

İskenper Pala / Kapı Yayınları / 252 sayfa

Usta yazar İskender Pala’nın kaleminden çıkan Akşam Yıldızı, okurlarını bugünden binlerce yıl 
öncesinin Göbeklitepe’sine götürüyor. Kitap iyi ile kötü arasındaki mücadeleye değinen bir aşk 
yolculuğunu anlatıyor. Kitabın kendi diliyle sevginin inanca, inancın tutkuya, tutkunun hayata 
adım adım karıştığı nokta olan Göbeklitepe hakkında bilinen her şeye yeni bir bakış getiriyor. 
Günümüzden tam 12 bin yıl önce yaşamış insanların kadim medeniyetinden günümüzün modern 
insanına uzanan bir anlam arayışı… Varoluşa yeni bir anlatım getirmeyi deneyen kitap İskender 
Pala’nın yetkin kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücüyle benzersiz bir edebiyat şaheserine 
dönüşüyor. Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek bu kitap ile soluksuz ve derin bir 
edebiyat yolculuğuna çıkacaksınız.

M E D YA  V E  M O D E R N İ T E

John B. Thompson / Kırmızı Yayınları / 332 sayfa

İletişim medyasının modern toplumların teşekkülünde nasıl bir rol aldığını sorgulayarak 
başlayan Medya ve Modernite kitabı John B. Thompson’ın araştırması ve anlatımıyla 
okurlarını sorgulamaya ve öğrenmeye itiyor. Matbaanın Avrupa’da yaygınlaşmasından 
günümüzün birbirine hızla bağlanan dünyasına kadar uzanan serüveniyle iletişim 
biçimlerinin ne gibi sosyal etkilere yol açtığını kitapta yetkin bir kalemden okuyoruz. 
Thompson iletişim medyasının sosyal teorisini ve etkilerini ortaya koyarken okurlarına 
cevher niteliğinde bilgiler sunuyor. Medyanın gelişiminin yeni eylem ve etkileşim 
biçimleri ortaya çıkarttığını; günlük yaşamın zaman ve mekân oluşumuna nasıl tesir 
ettiğini açıklayan kitap iktidarın değişen doğasını ve kamusal hayattaki görünürlüğünü 
de sorguluyor.

Z E Y T İ N L İ K T E N  S O F R AYA
Z E Y T İ N YA Ğ I N I N  H İ K ÂY E S İ

Richard Blatchly, Zeynep Delen Nircan, Patricia O’hara / 
İş Bankası Kültür Yayınları / 396 sayfa 

Binlerce yıldır sofraların, kültürün, ekonominin, kısacası yaşamın bir parçası olan zeytin ve 
zeytinyağı tarihin tüm insanlığa mirası. Yıllar süren ve kıtalararası çalışmanın ürünü olan bu 
kitapta üretiminden depolanmasına, sağlığa faydalarından kusurlarına, zeytin ağaçlarının 
dikiminden hasat şenliklerine kadar tüm yönleriyle zeytinyağının hikâyesi başta üreticiler ve 
tüketiciler olmak üzere zeytine gönül bağı olan tüm zeytin severler için anlatılıyor. Kitap kaliteli 
zeytinyağı üretim, muhafaza ve tadımının yanı sıra hileli zeytinyağları ile mücadele konusunda 
değerli ipuçları içeriyor.
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E V D E  S İ N E M A  Z A M A N I

Bir süreliğine sinemada film izlemeye ara vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. 
Ama gerçek sinefiller için salgınlar bir engel teşkil etmiyor. Sinema tarihine yer etmiş 
çok sayıda klasik ve kült mertebesine ulaşmış film Youtube gibi platformlardan 
erişilebiliyor. Eski filmler ile nostalji yapmak ya da kaçırdığınız büyük filmleri izlemek 
için bu günler kaçırılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı layığıyla değerlendirmek 
isteyenler için keyifli ve klasik filmlerden bir liste hazırladık. İyi seyirler!

N E Ş E L İ  G Ü N L E R 

https://youtu.be/FQ_7cabWOv0

1978 yılında çekilen Neşeli Günler’in başrolünde Münir Özkul ile Adile Naşit yer alıyor. 
Geçimsiz bir çiftin ayrılması akabinde parçalanan bir ailenin bir araya gelme mücadelesini 
güldürerek anlatan film yerli bir aile komedisi.

S E V M E K  Z A M A N I 

https://youtu.be/N0ECo6_q1LA

Müşfik Kenter, Sema Özcan gibi isimlerin oynadığı Sevmek Zamanı Türkiye’de sinema 
tarihinde özel bir yere sahip. Adada ustasıyla birlikte boyacılık yapan Halil’in bir portreye âşık 
olmasını konu edinen film divan edebiyatından esintiler taşıyor.

K A P I C I L A R  K R A L I 

https://youtu.be/o1lLnQhQcgA

Kemal Sunal’ın başrol olduğu Kapıcılar Kralı apartman yaşamının ince detayları ile bezenmiş keyifli 
bir film. Yıllar sonra çekilen Bizimkiler dizisinin de kaynağı olan film toplumun farklı kesimlerinin 
birbirleri ile uyumunu ve uyumsuzluğunu anlatıyor.

S E L A M S I Z  B A N D O S U 

https://youtu.be/o_tB6fARtjk

Usta oyuncu Şener Şen’in Ali Uyandıran ile başrolü paylaştığı film gazetede Cumhurbaşkanı’nın 
trenle yurt gezisine çıkacağını ve kasabalarına da uğrayacağını okuyan Selamsız belediye başkanının 
hikâyesini konu ediniyor.
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Ç A L M A  L İ S T E S İ

Türk Kızılay - Kızılay Marşı  
https://youtu.be/SsjgqfgeUOc  (02:07)

Barış Manço - Müsaadenizle Çocuklar
https://youtu.be/l1FCcYsGxXg  (04:30)

Fikret Kızılok & Bülent Ortaçgil - Beyaz Balık
https://youtu.be/ZN6fmZt9nJ4  (04:25)

Kayahan - Bir Aslan Miyav Dedi 
https://youtu.be/6nP0sTVj30o  (03:01)

Oya&Bora - Sevme Zamanı
https://youtu.be/w7LqXb1Qm1U  (04:07)

Barış Manço - Nane Limon Kabuğu
https://youtu.be/_vFFCo7NTts  (03:31)

Ankara Radyosu Çocuk Korosu - Çocuklar Kardeş Oldumu
https://youtu.be/d4nJ5PMJi9s  (02:52)

Kids United – On Ecrit Sur Les Murs 
https://youtu.be/VV5oVYVGfNc  (02:59)

Claire Crosby – Can’t Help Falling In Love 
https://youtu.be/VlPdfLr1FSo  (02:30)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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HER ÇOCUK 
ÖZELD İR
Tüm dünya için, özellikle de dünya çocukları 
için herşeyi alt üst eden ve eşine rastlamayı 
istemediğimiz bir dönemden geçiyoruz. 
Çocukların okuldan ve sokaktan uzak kalmak 
zorunda oldukları bu dönemi, büyüklerin 
de keyifle dinleyebilecekleri çocuk şarkıları 
eşliğinde geride bırakmamız temennisiyle bir 
liste hazırladık. Unutmadan: Söz ve müziği 
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık imzalı Kızılay marşını çocuklarınızla 
dinlemenizi öneririz. 
@emrekadir
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T E K N O L O J İ

14

Dünya üzerinde milyonlarca insan için hayatta kalmak çok büyük güçlüklerle mücadele etmek 
anlamına geliyor. Afetler, savaşlar ve yoksulluk nedeniyle günümüzde kolaylıkla karşılanabilen 
pek çok ihtiyaç mahrumiyet bölgelerindeki insanlar için büyük bir lüks. İnsanlar arasındaki 
bu eşitsizliği bir nebze de olsa düzeltebilmek için geliştirilmiş bazı teknolojiler ve ürünler biraz 
gayretle ne kadar çok şeyin değiştirilebileceğini de ispat ediyor. Bu sayımızda sizler için suyu 
filtreleyen, çocukların eğitimine katkıda bulunan ve güneş enerjisiyle suyu temizleyen cihazları 
tanıtacağız. İyi okumalar!

İ N S A N L I Ğ I N  H İ Z M E T İ N D E
T E K N O L O J İ

Solarball

Fosil yakıtların kullanımı çevreye zarar verdiği gibi bu tip yakıtların dünyanın farklı bölgelerine ulaştırılması 
da hem maliyetler hem de pratik nedenlerle mümkün değil. Bu nedenle dünyada milyonlarca insan temel 
enerji kaynaklarına erişimi olmadan hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bu durum güneş gibi enerji 
kaynaklarının önemini daha da artırıyor. Solarball güneş enerjisini kullanan, düşük maliyetli ve zekice 
tasarlanmış bir alet. Yuvarlak bir top şeklinde tasarlanan bu alet güneş ısısını kullanarak suyu buharlaştırıyor 
ve buharlaşan su temizlenmiş bir şekilde yeni bir hazneye aktarılıyor. Su arıtmak için sadece güneş enerjisini 
kullanan bu alet sayesinde bir günde 3 litre temiz su elde edilebiliyor.

E R C A N  G Ü L
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Foldscope

Dünyada örgün eğitim olanaklarına sahip olmayan 
çocuklar için geliştirilen Foldscope, düşük maliyette 
sunulan bir tür mikroskop. Laboratuvar bir yana 
sınıfların dahi olmadığı eğitim alanlarında çocukların 
merak duygusunu giderebilmesini ve faydalı bir 
eğitim sürecinden geçebilmesini sağlayan Foldscope 
kâğıttan imal edilmiş. 140 kat büyütme olanağı sunan 
bu mikroskop düşük maliyetli malzemesi ve hafif 
yapısı sayesinde oldukça pratik bir şekilde dünyanın 
her yerindeki çocuklara gönderilebiliyor. 2020 yılının 
başında tüm dünyada tam 1 milyon adet dağıtılan 
Foldscope mikroskopları daha şimdiden yüz binlerce 
çocuğun hayatını olumlu anlamda etkilemiş  
durumda. 

LifeStraw Community

Herkese uygun maliyetlerle su arıtma cihazı ulaştırmayı 
hedefleyen LifeStraw’un Community ürünü dünyada 
filtrelenmiş suya erişim imkânı bulunmayan topluluklar 
için geliştirilmiş. Suda bulunan virüsleri, bakterileri, 
parazitleri ve mikroplastikleri arıtarak kullanıcılara 
ileten bu arıtma cihazı herhangi bir enerji kaynağına 
ihtiyaç duymuyor. Cihazın kullanım ömrü 100 bin 
litrelik suyu filtreleyecek kadar uzun. Bu miktar 100 
insanın 3 ila 5 yıllık su tüketim miktarına eşit. Boşken 
8 kg ağırlığa sahip olan LifeStraw Community’i kolayca 
kritik çalışma sahalarına götürmek mümkün. Cihaz 50 
litrelik bir hazneye sahip. Haftada sadece bir defa bakım 
gerektiren ürün, temiz suya erişimi olmayan yerleşimlerde 
kullanılıyor.
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‘Yüz yıllık aşk’ bizi bekliyor

Türkiye’nin önde gelen kültür sanat kurumlarından İstanbul 
Modern, www.istanbulmodern.org adresi üzerinden 
koleksiyon ve sergilerini sanatseverlere açtı. Müzenin internet 
sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için 

gerçekleştirilen ‘Yüz Yıllık Aşk’ sergisinin dijital arşivine 
erişim sağlanabildiğini de belirtelim.  Arşivde Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirilen bu araştırma sergisine dair pek çok yazılı 
ve görsel içerik yer alıyor.

Sagalassos da online 

Salgınla birlikte dijitalleşen önemli sergilerden bir diğeri 
de “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos.” Yapı Kredi 
Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına 
yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos 
antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini ziyaretçileriyle 
buluşturuyordu. Şimdi ise dijital olarak sergilenmeye devam 
ediyor. Türkiye’de son yıllarda hazırlanan en kapsamlı 
arkeoloji projesi olan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos”, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven 
Üniversitesi’nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi işbirliğiyle hazırlandı. Sergide Burdur Arkeoloji 
Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor. Akdeniz’in en iyi 
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Artık hepimiz biliyoruz ki hayatlarımız koronavirüs öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldı. 
Geçtiğimiz ay başlayan Covid-19 salgınından korunmak için çok sayıda tedbir alıyoruz. Bu 
nedenle dışarıya çıkmamaya, sosyal izolasyon uygulama başladık. Bir süreliğine evlerimiz 
ofise dönmüşken tabi ki kültür ve sanat dünyası da bu düzene ayak uydurdu. Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen müzeleri, sergi salonları, galeriler salgın nedeniyle koleksiyonlarını 
dijital olarak sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Bu günleri verimli geçirmek isteyen 
sanatseverler için, bazıları uzun zamandır dijital ortamda yer alan, bazıları ise bu süreçle 
beraber dijitalleşen sergi ve müzeleri bir araya getirdik.

S A N AT  E V İ M İ Z E  
G E L İ Y O R
M E R V E  A K B A Ş
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korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’un, UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını da hatırlatalım.

Bir Osmanlı bürokratının karikatürleri

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANAMED) 
geçtiğimiz yıllarda oldukça dikkat çeken “Yusuf Franko’nun 
İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisindeki 
eserler de bir tık uzağımızda... Sergi, Ömer M. Koç Koleksiyonu’nda 
yer alan, 19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciye Nazırı, 
Mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatürist 
olan Yusuf Franko Kusa Bey’e ait karikatür albümünü ilk kez gün 
yüzüne çıkarmıştı. Farklı yönleriyle ilginç eserleri bir araya getiren 
sergiyi yeniden hatırlamak ve Yusuf Franko’yu tanımak için iyi bir 
fırsat!

Sayısız sergi bir arada

Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerine de sosyal izolasyon 
günlerinde zaman ayırabilirsiniz. “İmparatorluktan Portreler”, 
“Düşlerin Kenti: İstanbul” ve “Kahve Molası”nın yanı sıra; graffiti 
üzerine dünyadaki en kapsamlı sergilerden biri olan “Duvarların 
Dili” ile çocukların Pera Öğrenme atölyelerinde ürettiği renkli 
çalışmaları bir araya getiren “Yaz Yaz Yaz” sergileri de dijital 
ortamda ziyarete açık. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist 
Resim Koleksiyonu’ndan seçilmiş 60’a yakın eserin yer aldığı 
“İmparatorluktan Portreler, Düşlerin Kenti: İstanbul” sergisi, Kahve 
Molası ile Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan eserler 
online olarak görülebiliyor. 2014’te ziyarete açılan” Duvarların 
Dili”, 2017’den bu yana düzenlenen “Yaz Yaz Yaz” sergileri de dijital 
platformda.

İlgi görenler yeniden bizimle

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise açıldığı dönemde büyük ilgi 
toplayan “Dört Ayaklı Belediye”, “Şişli Camii”, “Taksim”, “Uzak 
İzlenimler”, “Doğu’nun Merkezine Seyahat”, “Ahşap İstanbul” 
ve “Uzun Öyküler” başlıklı sergileri Google Arts & Culture’da 
sanatseverlerle buluşturuyor. Bunun yanı sıra Rahmi M. Koç 
Müzesi’nin de 14 binin üzerinde objeyi online görünüme açtığını 
ekleyelim. Müzeyi isteyen Google Street View ile dilediğince 
ziyaret edebiliyor. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 
bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, 
atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller online 
görülebiliyor. 

 
 
 

Koleksiyon ve güncel dijitalde

Sakıp Sabancı Müzesi de kapalı kaldığı süre boyunca sanatseverlere 
koleksiyonunu dijital olarak açan müzeler arasında. Dijital 
çalışmalarına uzun zamandır ağırlık veren müze, 360 derece açıyla 
gezilebiliyor. Yani SSM’nin zengin Resim Koleksiyonu, Kitap ve 
Hat Sanatları Koleksiyonu’ndan eserleri ve SSM Abidin Dino 
Arşivi’nden eser ve dokümanlarla hazırlanan Dino’nun hayatına, 
sinema ve sahne dekor çalışmalarına odaklanan üç online sergi 
sanatseverlerin evine geliyor. Ayrıca “Akış/Flux: Marina Abramovic 
+ MAI” sergisi kapsamında şimdiye kadar gerçekleştirilen bütün 
canlı performansların kayıtlarının da sosyal medya kanallarından 
izlenebildiğini belirtelim. 

Yılların arşivi dijitalde

Salgının ardından hızlı bir şekilde sanatseverler için harekete geçen 
kurumlardan biri de İzmir’de yer alan Arkas Sanat Merkezi. Arkas, 
2011’den bu yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D olarak 
internet sitesinde ziyarete açtı. Ayrıca güncel olarak sanatseverlerin 
izlenimine sunulan “Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi”nin de arasında 
bulunduğu diğer sergiler “www.arkassanatmerkezi.com” adresinden 
görülebiliyor. Arkas’ın hızlı ve keyifli sanal turunu mutlaka 
deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz. 

3D tur imkânı

Sanat hayatına 1990’da başlayan Ankara merkezli Galeri Soyut da 
ziyaretçilerine “www.galerisoyut.com.tr” adresinden resim, heykel 
ve seramik gibi farklı disiplinlerden birçok karma ve kişisel sergiyi, 
3D tur imkânı sunuyor. Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Pg Art 
Gallery ise kapılarını ziyaretçilerine kapasa da sergileri online olarak 
açmaya devam ediyor. Galeri bu kapsamda Ayla Turan’ın yeni sergisi 
“Tehlikeli Oyunlar”ın gösterimini “pgartgallery.com” adresinden 
gerçekleştirdi.

Müzeler her zaman yanımızda

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli müzelerini de dijital olarak 
gezebileceğinizi hatırlatmalıyız. Ayasofya Müzesi, İngiltere’de 
British Müzesi, Fransa’da Louvre Müzesi ve Musee D’orsay, 
Hollanda’da Rijksmuseum, İspanya’da Salvador Dali Müzesi, 
Almanya’da, Pergamon Müzesi, ABD’de Metropolitan Müzesi, 
Solomon R. Guggenheim Müzesi, Ulusal Sanat Galerisi, Güney 
Kore’de Ulusal ve Modern Çağdaş Sanat Müzesi, Meksika’da Ulusal 
Antropoloji Müzesi, Brezilya’da Sao Paulo Sanat Müzesi, İtalya’da 
Uffizi Galerisi ve Kolezyum, Peru’da Machu Picchu ve Mısır’da da 
Giza Piramitleri dijital olarak gezilebiliyor.
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Uzaktan eğitim büyük coğrafyalarda yaygın bir şekilde eğitim verilmesini mümkün 
kıldığı gibi bugün tüm dünyanın sınandığı korona salgınında okullar tatil edilse de 

genç nesillerin eğitim imkanlarından mahrum kalmamasını da sağlıyor.

E R C A N  G Ü L

UZAKTAN EĞITIM ILE  
HER ŞEY MÜMKÜN

N A T A L I E  P O R T M A N ’ D A N  O Y U N C U L U K 

D A N  B R O W N ’ D A N  Y A Z A R L I K  D E R S L E R I

Koronavirüs önemleri kapsamında gündeme gelen 
uzaktan eğitime dair ilk büyük hamle Milli Eğitim Ba-
kanlığı’ndan geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 
23 Mart’tan itibaren TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı. Bakanlığın seç-
tiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan 
ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 
2 kez tekrar ediliyor. TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV 
Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal 
üzerinden yayın yapılıyor. 

Peki dünyada uzaktan eğitim nasıl başladı ve nasıl gelişti? 

Geçtiğimiz yüzyılda insanlar örgün eğitimin geleceğinin 
nasıl olacağını hayal ederken akıllarına ilk gelen imaj, 
robot öğretmenlerdi. Buharlı makineler gibi çalışan ro-
botlardan bilgisayar çağının gelişi ile beraber bilgisayar 
biçimindeki öğretmenlere uzanan farklı tasvirlerin hiçbiri 
gerçek çıkmadı. 

21. yüzyılda teknoloji, eğitimde insanî yaklaşımın yerini 
dolduramadı. Peki çağın nimetlerinden eğitimde nasıl 
faydalanılabiliyor? 

Uzaktan eğitimin kökeni internetten çok daha eskiye 
dayanıyor. 1728 yılında Caleb Philipps isimli bir öğretme-
nin stenografların kullandığı yazım tekniğini, postadan 
düzenli gönderdiği dersler ile öğrettiğini Boston Ga-
zette’ye verilmiş bir ilandan öğreniyoruz. Posta yoluyla 
eğitim devam eden yüzyıllarda var olagelmiş bir yöntem.

Eğitimin demokratik yönü

İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerden uzaktan 
eğitim de nasibini aldı. Radyo ve televizyon tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitimde kullanıldı. 

1980’li yılları hatırlayanlar o dönemin efsanesi TRT Açık 
Öğretim İngilizce derslerini de anımsayacaklardır. Prof. 
Dr. Zülal Balpınar’ın Michael Smith ile verdiği İngilizce 
dersleri kitlesel anlamda Türkiye’de İngilizce eğitiminin 
uzaktan eğitim modeliyle verildiği erken uygulamalardan 
biriydi.   

İnternetin yaygınlaşması ile beraber kitlesel ve jenerik 
eğitim içeriklerinin yerini alanında özelleşmiş ve süper 
star düzeyinde isimlerin verdiği eğitimler aldı. Bugün 
isteyenler dünyanın prestijli üniversitelerinin açık dersle-
rini internetten video ile takip edebiliyorlar. Bu yönüyle 
uzaktan eğitimin demokratik bir yönü olduğunu söyle-
mek dâhi mümkün.

Sıfırdan dil öğrenmek mümkün

Bundan birkaç on yıl önce üniversiteye gitmenin sadece 
belirli bir azınlık için mümkün olduğu Türkiye’de ve dün-
yada artık teknoloji ile bu durum değişiyor. Şöyle olsa 
daha iyi gibi: Uzaktan eğitim belirli önkoşulları gerektir-
mediği için örgün değil yaygın eğitim olarak değerlendi-
rilebilir. İnternet bağlantısı ve merakı olan herkes online 
eğitim platformlarından yararlanabilmekte. 
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İletişim alanındaki 
teknolojik gelişmelerden 
uzaktan eğitim de nasibini 
aldı. Radyo ve televizyon 
tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de uzaktan 
eğitimde kullanıldı. 

Dil öğrenimi için geliştirilen birçok uygulama insanlara akıllı telefonları aracılığıyla sıfırdan 
dil öğrenebilmelerini ya da pratik yaparak dil bilgilerini muhafaza edebilmelerini mümkün 
kılıyor. Çeşitli online eğitim platformları da ücreti mukabilinde insanlara meslekî eğitimler 
veriyor. Makine öğrenimi ve kodlama derslerinden nasıl stand up komedyeni olunur dersleri-
ne kadar çok geniş bir yelpazede herkesin ilgisini bir şekilde çekebilecek dersler bu platform-
larda mevcut.  

Dan Brown’dan yazarlık dersi

2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan MasterClass ise hayli iddialı bir on-
line eğitim platformu. Gerçekten de “master” yani usta düzeyinde isimlerin ders verdiği 
bu platformda Gordon Ramsay’den mutfak, Martin Scorsese’den film yapımcılığı, Natalie 
Portman’dan oyunculuk, Dan Brown’dan yazarlık dersi alabiliyorsunuz. Pek çok insanın imza 
almak için sıraya gireceği isimlerden ders alabilmek internetin sağladığı imkânların hangi  
noktaya geldiğini göstermesi açısından da anlamlı.

Uzaktan eğitim büyük coğrafyalarda yaygın bir şekilde eğitim verilmesini mümkün kıldığı 
gibi bugün tüm dünyanın sınandığı korona salgınında okullar tatil edilse de genç nesillerin 
eğitim imkanlarından mahrum kalmamasını da sağlıyor. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri belki de ilk defa bu denli fazla sayıda etkinliğin iptal edildiği ve 
günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmek mecburiyetinde kalındığı bir dönemde, uzaktan eği-
tim genç nesillerin bu olumsuz gelişmelerden nitelikli eğitim alma imkânını yitirmeden çıkması-
nı sağlayacak yeni çağın nimetlerinden biri. 

Robot öğretmenler bu kadarını sağlayabilir miydi? Bu sorunun cevabını bilim kurgu yazarla-
rına bırakmak en doğrusu olacak sanırım.
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H A S A N  M E R T  K AYA

DR .  AYÇA KAYA 
“ H İ J Y ENE  V E  ME SA F EY E 
D İ KKAT EDER S EK  
BU  SA LG IN I  AT LATAB İ L İ R İ Z ”
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Çin’de ortaya çıkan ve pek çok ülkeyi etkileyen, Mart ayından itibaren 
ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alacağımız 

önlemleri ve bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizi  
Dr. Ayça Kaya ile konuştuk.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) 
normal gribi nasıl ayırt 
edebiliriz? 

Koronavirüs bizim yeni karşılaştı-
ğımız bir virüs. Bu aslında hay-
vanlarda hastalık yapan bir virüstü 
ama mutasyona uğrayıp insanlara 
geçti. İnsanlardaki belirtisi normal 
gripten çok farklı değil. Önce bir 
ateşle başlıyor, boğaz ağrısı, sinü-
zit gibi kendini gösterebiliyor ve 
sonrasında hastalık ağırlaşabiliyor. 
Nefes darlığı ve akciğer tutulumu 
ön plana çıkıyor ve bu nedenle de 
insanlar hayatını kaybedebiliyor. 
Bunu soluk algınlığından ayırmak 
çok mümkün olmadığı için her 
enfeksiyonu da koronavirüs olarak 
değerlendirmemek gerekiyor. Bu 
arada biz de bu virüsü yeni tanıyo-
ruz. Yaklaşık iki ay önce daha çok 
Çin’den, Amerika’dan ve İtalya’dan 
gelen bilgilerle virüsü tanımaya ve 
hastalıkla baş etmeye çalışıyoruz. 

Peki daha çok kimler  
risk altında?

Elimizdeki verilere göre şu anda 10 
yaş altı çocuklar çok etkilenmiyor 
ya da çok hafif atlatıyorlar. Daha 
çok 60 yaş üzeri, kronik, metabolik 
ya da kontrolsüz hastalığı olan 
kişilerde virüs daha ağır seyrediyor, 
yaş ilerledikçe hayatını kaybetme 
riski artıyor. Ayrıca iskemik kalp 
hastalığı, diyabet, hipertansiyon, 
onkolojik hastalıklar, demans has-
talığı, akciğer hastalığı olanlarda 
bu süreç biraz daha ağır seyredi-
yor. O nedenle 60 yaş ve üzerin-
dekilerin daha dikkatli olmalarını 
söylüyoruz. 

60 yaş ve üzerini “Acaba biz  
ölecek miyiz? Virüs bize de bula-
şacak mı?” diye müthiş bir korku 

sarmış durumda. Siz de  
gözlemlemişsinizdir…

Evet ama böyle korkulara da gerek 
yok tabii. 60 yaş ve üzerinde bu 
virüsü alan herkes ölecek diye bir 
şey yok. Burada bizim alacağımız 
önlemler önemli. Bu virüsü alma-
mak için 60 yaş ve üzerinin kendini 
daha iyi izole etmeleri gerekiyor. 
Hatta çocuklarıyla, torunlarıyla 
dahi yüzyüze görüşmesinler, tele-
fondan, facetime görüşsün. Yaşlı 
nüfusu korumak gerçekten önemli, 
gerekirse tecrit etmek gerekiyor.  
Mesela benim annem 72 yaşında ve 
onkoloji hastası. Annemle görün-
tülü görüşme yapıyoruz. Hiçbir 
torunu evine gitmiyor. Çocukları 
olarak biz de gitmiyoruz. Bir 
ihtiyacı olduğunda ona yardım 
ediyoruz. 

Virüsün sıcağı veya soğuğu daha 
çok sevmesi gibi bir durum söz 
konusu mu peki?

Hayır, sıcağı, soğuğu sever diye bir 
şey diyemeyiz. Bütün sıcak ülkeler-
de var mesela… Herkes bu virüsü 
aldık, öleceğiz diye düşünüyor. 
Böyle bir şey yok. Hastalığı olan, 
bağışıklığı zayıf olan insanlar çok 
etkileniyorlar. Bizim bireysel ola-
rak alacağımız önlemler, sadece bu 
virüs için değil. Belki önümüzdeki 
yıllarda daha farklı virüslerle de 
karşılaşacağız. Çünkü dünya nüfu-
su arttı, ekolojik sistem bozuldu, 
dengeler bozuldu. Ama doğa bir 
şekilde kendini var edebilmek için 
alternatif yollar buluyor ve kendi 
ritmini devam ettirmeye çalışıyor. 
Venedik’ten bir video dolaşıyor sos-
yal medyada. Kanallar berraklaştı, 
balıklar, kuğular yeniden kanallar-
da diye. Doğa bir şekilde kendini 
onarıyor işte. 

Bağışıklığı güçlendirmek için 
nasıl beslenmeliyiz?

Bu konu gerçekten çok önemli. 
Bağışıklığa yapılacak yatırım bir 
günde olmaz. Bunu sürekli ve 
devamlı hale getirebilmeliyiz. Sa-
dece yemekle de olmaz. Bağışıklık 
kazanmamızın çeşitli aşamaları var. 
Öncelikle doğru uyku uyumamız 
lazım. Her gün 7-8 saat kesintisiz, 
bölünmemiş bir uyku uyuyacaksı-
nız. Uyuduğunuz ortamda ışık ve 
ses olmayacak, hiçbir teknolojik 
aletinizi yatak odanıza koyma-
yacaksınız. İkinci olarak her gün 
normal yaşamınızda da en az yarım 
saat- 45 dakika postacı gibi yürü-
yeceksiniz. Üçüncü olarak sigara 
ve alkolden uzak duracaksınız. 
Özellikle sigara bağışıklık siste-
mini mahvediyor. Koronavirüsün 
en çok etkilediği organ akciğer 
olduğu için lütfen sigara içenler 
bıraksınlar. Günde bir paket sigara 
içeyim, alkol tüketeyim yanında da 
bir bardak kefir içeyim derseniz bu 
bağışıklığınıza iyi gelmez, bunu 
bilin.  Son olarak yeteri kadar su 
içmek çok önemli. Günde 8-10 
bardak civarında su içmeliyiz. 
Bununla birlikte beslenmemiz 
konusunda alacağımız önlemler 
çok önemli. Tek yönlü diyetlerden 
uzak duracağız. Zayıflama uğruna 
yapılan çok ciddi beslenme hataları 
var. Toplumumuz obeziteden çok 
muzdarip. Her iki kişiden biri 
kilo problemi yaşıyor ve kiloyu alt 
edebilmek için bağışıklık sistemini 
düşürücü diyetlere başvuruluyor. 
Protein ağırlıklı beslenmeler yapı-
lıyor, detoks suları içiliyor, çorba 
diyetleri yapılıyor. Bunlar bağı-
şıklık sisteminin aleyhinedir. Dış 
görünüşü zayıflatır ama iç organ-
larınızı da zayıflatır ve daha çabuk 
hasta olursunuz. 
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İskemik kalp 
hastalığı, diyabet, 
hipertansiyon, 
onkolojik 
hastalıklar, demans 
hastalığı, akciğer 
hastalığı olanlarda 
bu süreç biraz daha 
ağır seyrediyor. O 
nedenle 60 yaş ve 
üzerindekilerin 
daha dikkatli 
olmalarını 
söylüyoruz.

Burada doğru beslenme kurallarını 
hayatımıza adapte etmemiz gerekiyor 
sanırım…

Allah’ın yarattığı yiyecekleri yiyeceğiz, 
kulun bize sattıklarından biraz uzak dur-
mamız gerekiyor. Burada da herkesin, her 
zaman uygulayabileceği bazı püf noktaları 
verelim. Günde en az iki porsiyon farklı 
renkte taze meyve, yani mevsim meyvesi 
yiyeceksiniz ve bunu mümkünse ikindi de 
yiyeceksiniz. Probiyotik açısından günde 
en az iki bardak yoğurt, kefir ya da ayran 
içeceksiniz. Her yemeğinizin yanında bir 
tabak çiğ salata yiyeceksiniz. Yağlı tohum-
lar dediğimiz ceviz, fındık, badem, yer 
fıstığını günde en az 8-10 tane ilaç gibi 
yiyeceksiniz. Kaliteli protein kaynaklarını, 
yani yumurtanızı, peynirinizi sofranıza 
koyacaksınız. Haftada 2-3 gün balık yeme-
ğe özen göstereceksiniz. Kırmızı ete biraz 
sınırlama getirin. Haftada 1-2 gün kırmızı 
et yiyebilirsiniz ama her gün kırmızı et 
yememek gerekiyor. Yine beyaz et, organik 
tavuk eti bulabilirseniz onu da tüketebilir-
siniz. Kurubaklagiller ilaç gibi, haftada 1-2 

kez kurubaklagil yemeği yiyebilirsiniz. Ya 
da kurubaklagilleri haşlayıp 4 yemek kaşığı 
salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Bunlar 
besleyicilik değeri çok yüksek yiyecekler. 
Ayrıca karbonhidrat değeri yüksek olan 
yiyeceklerden uzak durmamız, hepsini bir 
arada çok sık yememeniz lazım. Kek, ku-
rabiye, makarna, patates… Bunları birlikte 
yemeyeceğiz. İç organları dinlendirmek 
açısından iki öğün arasını mümkün olduğu 
kadar uzun tutmakta fayda var. Yani sabah 
kahvaltınızı 08:00’de yapıyorsanız, öğlen 
yemeğinizi 13:00-14:00 gibi yiyip arada hiç 
atıştırma yapmamak, öğün aralarını uzun 
tutmak çok faydalı olur.

Bu arada takviye amaçlı vitamin  
kullanımı da çok gündemde.  
Bu konuda neler tavsiye edersiniz?

Bu konu gerçekten çok önemli. Takviye 
dediğimizde mucize bir ilaç olsun da 
biz bunu içelim, bünyemiz güçlesin diye 
düşünüyoruz, böyle bir şey yok tabii ki. 
Bugün bağışıklık sistemini zayıflatan 4 
büyük vitamin eksikliği vardır. Bunların 
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ilki demir, ikincisi B12, üçüncüsü folik 
asit, dördüncüsü D vitaminidir. İnsan-
ların vücudunda eksik olma potansi-
yeli yüksek vitaminlerdir saydıklarım. 
Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki 
çocuklarda, adet gören, gebelik ve süt 
verme dönemindeki kadınlarda demir 
eksikliğini çok sık görüyoruz. Demir, 
vücutta hücreye oksijen taşıyan mo-
leküldür. Demir eksikliğinde hücreye 
yeteri kadar oksijen gitmediği için 
hücresel faaliyetler yeteri kadar olmaz. 
Bu da bağışıklık sistemimizi çökertir. 
O nedenle yılda bir kez doktora gidip 
demir depolarınızı kontrol ettirerek 
gerekli demir haplarını almamız ge-
rekiyor. İkincisi D vitamini. Hepimiz 
kapalı ortamlarda çalışıyoruz, güneşle 
çok haşır neşir olamadığımız için salgın 
şeklinde D vitamini eksikliği var. Bu 
eksikliği de yılda bir kez yine doktora 
giderek, özellikle Eylül-Ekim aylarında 
kontrol ettirerek laboratuvar sonuçla-
rına göre doktorun tavsiyelerine göre 

giderebiliriz. Çünkü fazla D vitamini 
vücutta toksik etkisi yapar, vücutta 
birikir, bu da ölüme sebebiyet verebi-
lir. Kafanıza göre almayacaksınız yani. 
Yine B12 eksikliğini son günlerde çok 
sık görüyoruz. Gıda endüstrisinin haya-
tımıza egemen olması, gıda kalitesinin 
düşmesi, yaşlanmayla birlikte vücutta 
B12’yi kullanan sistemlerin zayıflaması-
na sebep oluyor. Özellikle yeşil yapraklı 
olan sebzelerde folik asit eksikliğini 
de çok sık görüyoruz. B12 ve folik asit 
vücutta DNA ve RNA tamiri yapan iki 
önemli vitamin. Bunları laboratuvar 
ortamında ölçebiliyoruz ve eksikliğine 
göre de yerine koyabiliyoruz. Özellikle 
bu 4 vitamine dikkat edilmesi gerekiyor. 
C vitamini tableti olsun, Omega 3 ol-
sun, bunları da doktorunuza danışarak 
salgın zamanlarında kullanabilirsiniz. 
Ama en iyi vitamin her zaman doğada 
olan vitamindir, meyvenin sebzenin 
içindeki vitamindir. Bunu aklımızdan 
çıkarmamalıyız.

Bir doktorun yetişmesi çok 
kolay bir zaman dilimi değil. 
6 yıl tıp okuyorsunuz, ihtisas 

yapıyorsunuz. Gece gündüz 
nöbetler tutuyorsunuz. 

Biliyorum oraya gelen 
insanlar da acı çeken insanlar 

ama hekimlere karşı saygıyı 
ve sevgiyi ülkece korumamız 

gerekiyor.
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Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar hangi önlemleri almalı 
bu süreçte? 

Elbette zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmaması 
gerektiğini söyleyelim. Ancak mecbur kalınca çıkmalıyız. 
Dışarıya çıkarken sağlıklı bir insanın maske takmasına 
gerek yok. Aslında hasta olan insan maske takmalı. Bunun-
la birlikte belki eldiven takabiliriz ama eldivende de virüs 
yaşayabiliyor. Dışarı çıktığınızda elinizi burnunuza, ağzını-
za, kulaklarınıza, gözünüze dokundurmamanız gerekiyor. 
İnsanlarla yakın temasta bulunmayacaksınız, el sıkışmaya-
caksınız, sarılıp öpüşmeyeceksiniz. Özellikle market alış-
verişi yaparken eldiven giyip, sonra kullandığınız eldiveni 
çıkarabilirsiniz. Aldığımız meyveleri ve sebzeleri bir süre 
sirkeli suda bekletip sonra akan suyla durulayıp yiyebiliriz. 
Tabii temasın çok yakın olduğu toplu taşıma araçlarından 
mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Mesafenin az olduğu 
yerlerde bulunmamalıyız. Ancak paniğe kapılmamalıyız. Bir 
süre sonra inşallah herkes normal yaşantısına geri döne-
cek. Ama bu dönemde yaşlılara bu virüsü bulaştırmamak 
için çok dikkatli olmalıyız. Çalışanlar el hijyenine özen 
gösterebilirler. Saatte bir ellerini 15-20 saniye yıkasınlar. 
Yıkadıktan sonra, ellerine nemlendirici krem sürsünler. Sık 
el yıkamalar sonucu bu sefer de ellerde çatlamalar ortaya 
çıkabiliyor. Özellikle hasta olanlara influenza bile olsa, grip 
bile olsa mutlaka maske takmalarını öneriyorum. Ayrıca 
dışarıya çıkanlar, yaşlı insanlar ile aynı ortamda bulun-
mamaya çalışsın. Çocukların riski daha düşük demiştim 
ama kronik hastalığı olan çocukları da korumak gerekiyor. 
Diyabet hastalığı, onkolojik hastalığı, kistik fibrosiz dediği-
miz metabolik hastalığı, romatolojik hastalığı olan çocukları 
daha iyi korumak için özen göstermemiz gerekiyor. Kısacası 
hijyene ve mesafeye dikkat edersek bu salgını atlatabiliriz. 
Bu yüzden Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle gitmemizde çok 
büyük fayda var.

Aşı konusu da gündemde. Kısa vadede aşıyla bir tedavi 
bulunabilir mi? 

Muhakkak bir aşı geliştirilecektir. Anca bu bir 1-1.5 seneyi 
de alabilir, 5-6 ay içerisinde de ortaya çıkabilir. Ama ben şu 
yönden seviniyorum. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda aşıyla 
ilgili bazı karalamalar vardı. Biliyorsunuz hali hazırda kul-
landığımız kabakulak, kızamık, çocuk felci gibi aşılara karşı 
bazı tıp dışı söylemler ortaya çıktı. “Bu aşılar çocuklarımıza 
zarar veriyor” tarzı yalan yanlış söylemler yayıldı etrafa… 
Bakın bir virüs karşımıza çıktı ve hepimizin ilk aklına gelen 
soru “Aşısı yok mu?” oldu. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 49 bin 
aile çocuğunu aşılatmadı. Yani kızamık, kabakulak aşısı yap-
tırmadı. Bu çocuklar ne kadar risk altında biliyor musunuz? 
Bu çocuk kızamık aşısı olmadığı için kızamık virüsünü aldı-
ğında buna yakalanacak. Üzerine bir de koronavirüs gelirse 
bu çocuk belki hayatını kaybedebilir. O nedenle ailelere 
özellikle önerimiz çocukluk yaş grubunda pediatri doktorla-
rının söylediği şekilde aşılamalarına çok dikkat etsinler. Aşı 

Bağışıklığa yapılacak yatırım bir günde olmaz. 
Bunu sürekli ve devamlı hale getirebilmeliyiz. 
Sadece yemekle de olmaz. Bağışıklık 
kazanmamızın çeşitli aşamaları var.
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Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda aşıyla ilgili bazı karalamalar vardı. Biliyorsunuz hali hazırda 
kullandığımız kabakulak, kızamık, çocuk felci gibi aşılara karşı bazı tıp dışı söylemler ortaya 
çıktı. “Bu aşılar çocuklarımıza zarar veriyor” tarzı yalan yanlış söylemler yayıldı etrafa… 
Bakın bir virüs karşımıza çıktı ve hepimizin ilk aklına gelen soru “Aşısı yok mu?” oldu.

yaptırmaktan korkmayın, vazgeçmeyin. Aşılarınızı olacak-
sınız, mevcut bir hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği 
şekilde ilaçlarınızı kullanacaksınız. 

Doktorlar da bu süreçte büyük bir özveriyle çalışıyorlar…

İnsan hayatı bizim için çok önemli. Bunu korumak için bü-
tün hekimler el birliğiyle, herkes. Herkes evine kapanırken, 
hekimler canını hiçe sayarak acillerde, yoğun bakım ünitele-
rinde hizmet veriyor. Burada hekimlerimize her daim sahip 
çıkılması gerektiğini bütün ülkemize söylüyorum. Çünkü biz 
meslek grubu olarak son 20-30 yıl içinde çok ciddi şiddete 
maruz kaldık. Dövüldük, öldürüldük ve gerçekten adam yeri-
ne koyulmadık. Bir doktorun yetişmesi çok kolay bir zaman 

dilimi değil. 6 yıl tıp okuyorsunuz, ihtisas yapıyorsunuz. 
Gece gündüz nöbetler tutuyorsunuz. Biliyorum, oraya gelen 
insanlar da acı çeken insanlar ama hekimlere karşı saygıyı ve 
sevgiyi ülkece korumamız gerekiyor. Her zaman hekimleri baş 
tacı yapmak gerekiyor. Bu meslek grubunu alçaltıcı, aşağılayı-
cı cümlelerin hiçbir zaman kullanılmaması gerekiyor. Bunun 
toplumca farkına varmamız gerekiyor. Tabii her meslek 
grubunda mesleğini iyi yapan var kötü yapan var ama her ne 
olursa olsun bir hekime karşı yapılacak olan şiddeti kesinlikle 
onaylamıyoruz. Önümüzdeki günlerde, salgının biraz daha 
artması sonucu insanlar can havliyle hastanelere koşacaklar. 
Bütün halkımızdan ricamız, bu savaşta en ön safta olan, 
hastaları adeta kelle koltukta tedavi etmeye çalışan doktorlara 
karşı saygılı olmaları.
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Ben geriye, Buğday’ın hazırlık 
evresine gitmek istiyorum. İklim 
değişiklikleri, kuraklık, açlık, göç-
ler, mülteciler gündemdeydi ama 
şu anki kadar da değildi açıkçası. 
2017’de Buğday vizyona girdiğinde 
bir distopya olarak değerlendiril-
mişti (Açıkçası ben de “bu kadar da 
olmaz herhalde” demiştim!). Sizse 
filmin günümüzün sorunlarıyla ilgili 
olduğunu dile getirdiniz. Senaryo 
üzerine çalışmaya başlarken çıkış 
noktanız neydi?

Bal filmim Berlin’de Altın Ayı ödülü 
alınca pek çok ülkeye davet edildim 
ve 2010 ile 2013 arasında dünyanın 

çeşitli yerlerine seyahat etme imkâ-
nı buldum. Asya, Avrupa, Güney 
Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avustralya gibi yerleri görme imkâ-
nım oldu.  Bu seyahatler içinde dünya 
genelindeki iklim krizini, ırkçılık, 
ötekileştirme, mültecilerin durumu, 
insanların genelindeki maddi ve 
manevi memnuniyetsizlikleri, sıkıntı-
ları da yakından gördüm. Ayrıca bu 
yolculuklar esnasında ben daha çok 
endüstriyel tarım ve pestisit gibi zehir-
ler, türlerin yok oluşu, tohum sorunu 
ve GDO’lu yiyecekler üzerinden 
hem insanın hem tabiatın olumsuz 
anlamda büyük bir değişim yaşamaya 
başladığını gözlemledim. Bütün bu 

gözlemlerimin sonucunda da 2012’de 
Buğday’ın yazım süreci başladı ve 
2014 yılının başında da bitti. 

Buğday 2017 yılında salgın hastalık-
ların kol gezdiği, mülteci krizinin 
yaşandığı bir dünyayı resmediyordu. 
Bugün geldiğimiz noktada senaryo-
nun öngörüsünü nasıl değerlendi-
rirsiniz?

Şu anda yaşadığımız sürecin bütün 
belirtileri seksenli, doksanlı yılla-
rın başından itibaren vardı aslında. 
Bunun yakın bir gelecek olacağı çok 
belliydi ben senaryoyu yazarken. Be-
lirsiz bir şimdiki zaman dedim hep… 

Semih Kaplanoğlu ile salgın hastalıkların kol gezdiği, mülteci krizinin yaşandığı bir dünyayı resmettiği 2017 
yapımı Buğday filminin arka planını konuştuk.

Dünya üzerindeki bunca yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, 
endüstrideki büyük patlamanın sonucu doğal kaynakların tüketilmesi, 
sömürü düzeni, iklim krizleri, işgaller (Irak’ın işgali, Suriye iç savaşı...) 
bütün bunların toplamı bizi buraya getirdi aslında.
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Filmde de bunun altını çizmeye çalıştım. 
Çünkü bugün insanoğlu, kapitalizmle ve 
aşırı tüketimle birlikte tabiatta büyük bir 
tahribata sebep oluyor. Bütün bunlara 
karşı kayıtsız kalışımızın bizi götürdüğü 
noktayı biraz daha ileriye doğru atmaya 
çalışarak yazdım Buğday’ı. Buğday’a 
distopya diyenlere gülüyorum, asıl şu an 
yaşadığımız şeyin kendisi distopya. Daha 
doğrusu birilerinin ütopyasının iflası 
bu. Batı medeniyetinin insanlığı getirip 
bıraktığı nokta yoğun bakım odası… Yani 
şu anda ve burası. Ben bu filme hazırla-
nırken de ebola, sars, domuz gribi gibi 
çeşitli virüsler vardı ama bunlar bizim çok 
da yakınımıza gelmeyen, kitleselleşme-
yen virüslerdi. Ancak bunların, bir gün 
mutlaka bütün insanlığı ilgilendirecek bir 
salgına dönüşeceği çok belliydi. Çünkü 
dünya üzerindeki bunca yoksulluk, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik, endüstrideki 

büyük patlamanın sonucu doğal kaynak-
ların tüketilmesi, sömürü düzeni, iklim 
krizleri, işgaller (Irak’ın işgali, Suriye iç 
savaşı...) bütün bunların toplamı bizi bu-
raya getirdi aslında. Zaten tarihi okuduğu-
nuz zaman bunların hepsinin daha önce 
gerçekleşmiş olduğunu da görürsünüz. 
Göçler, afetler, savaşlar, veba… Medeni-
yetlerin yaşadığı buhranlar ve yıkılışlarını 
tarih yazıyor. 

Buğday’daki kriz, başkahramanı bir 
anlam arayışına ve yolculuğa çıkarıyor-
du. Bugün hâlâ, insanlık için böyle bir 
imkândan bahsedebilir miyiz?

Hepimiz, bütün insanlık, tek tek bireyler 
olarak bu salgın hastalıklardan, mülte-
cilerden, yaşanan şiddetten, insan hak-
larının ihlal edilmesinden, savaşlardan, 
işgallerden hepimiz tek tek sorumluyuz. 

Bizi birbirimize, doğaya, kâinata bağlayan 
asıl bağın ne olduğunu düşünüp idrak 
etmedikçe, bir şeylerin değişmesi müm-
kün değil. Bir de şu var: Bizim bugün 
yaşadıklarımızı insanlık tarihi boyunca 
hep yaşadı. Kur’ân-ı Kerim başta olmak 
üzere bütün kutsal kitaplarda insanın ça-
resizliğini, sorunlarla baş edemezliğini, bir 
“kul” oluşunu her vakit hatırlatan kıssalar 
var (Buğday’da bu Hızır-Musa kıssası 
idi mesela). İnsanlık şu anda yine böyle 
çaresiz bir noktada ve bu global sorunları 
nasıl çözeceğini, ne yapacağını bilmiyor. 
Ona verilmiş olan hakları başkalarının 
yaşam hakkını gözetmediği ve doğru 
kullanmadığı için geldi bu çıkmaza. Mer-
hamet, vicdan çekildi içimizden... “Şimdi 
neden buradayım?” sorusunu soruyoruz? 
Ve durmadan başkalarını suçluyoruz...  
Bu sorunun cevabını aramak başlı başına 
bir anlam arayışı zaten. “Ben ne yaptım 

Hepimiz, bütün insanlık, tek tek bireyler olarak bu salgın hastalıklardan, 
mültecilerden, yaşanan şiddetten, insan haklarının ihlal edilmesinden, 
savaşlardan, işgallerden hepimiz tek tek sorumluyuz. Bizi birbirimize, 
doğaya, kâinata bağlayan asıl bağın ne olduğunu düşünüp idrak etmedikçe, 
bir şeylerin değişmesi mümkün değil.
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Bizim bugün yaşadıklarımızı 
insanlık tarihi boyunca hep yaşadı. 
Kur’ân-ı Kerim başta olmak üzere 
bütün kutsal kitaplarda insanın 
çaresizliğini, sorunlarla baş 
edemezliğini, bir “kul” oluşunu 
her vakit hatırlatan kıssalar var. 
İnsanlık şu anda yine böyle çaresiz 
bir noktada ve bu global sorunları 
nasıl çözeceğini, ne yapacağını 
bilmiyor.

da bunlar oldu?” diye sorduğumuz zaman aslında o anda bir anlam 
arayışı da başlamış oluyor. 

Bir sanatçı olarak bu salgından sonra sizce dünyanın gidişatında 
bazı değişlikler olacak mı?

Değişecek mi bilmiyorum. Değişmesi gerekiyor ama nasıl değişecek, 
bunu kimler yapacak bilmiyorum. Bu bir önceki soruya verdiğim 
cevapta söylediğim gibi tek tek bireylerle alakalı bir durum bence. 
Artık bu süreçten sonra da değişmezse nasıl bir insanlık ve hayat bizi 
bekliyor? Açıkçası en kötü distopyadan da daha kötü olacak diye 
düşünüyorum. Ama unutmayalım ki umut her zaman vardır. Umut-
suz olamayız. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  A Y H A N  M E H M E T
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Böyle bir salgın hastalıkta insanların 
kaygı düzeyi de artıyor. Bu kaygıyla nasıl 
başa çıkabiliriz?

Bu salgın süreci içerisinde kaygının bir 
miktar tetiklenmesi aslında normal, hatta 
iyi bir şey. Çünkü kaygının hiç olma-
ması tedbir almamamıza neden olabilir. 
Kaygının aşırı olması da bizi stres altında 
bırakıp doğru davranmamızı engelleyebi-
lir. Biz buna psikolojide stres performans 
eğrisi deriz. Makul düzeyde stres gerekli-
dir. Burada sahici bir durum var: Birçok 
kişide korku, kaygı, şüphe, üzüntü gibi 
duygularda yoğunlaşma olacak bu süreçte. 
Aslında bu duyguları bir düzeyde farkına 
varıp kabul etmek gerekir. Zira ancak far-
kına vardığımız bir duyguyla baş edebili-
riz. Ama şunu bilmemiz lazım ki, kontrol 
edemediğimiz aşırı duygular, gerçekçi 
önlemler almamızı da engelleyebilir. Bu 
yüzden birtakım standartlarımız olacak. 
Örneğin bu hastalıkla baş edebilmek için 
en temel kriterin el yıkamak olduğunu ve 
bunun için de 20 saniyenin yeterli olduğu-
nu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Eğer 
siz el yıkama süresini dakikalara çıkarır-
sanız, yani önerilenlerin ötesinde, aşırı 
şeyler yapmaya başlarsanız bedeninize 
zarar verip hayatınızı felce uğratabilirsiniz. 
Kaygı düzeylerini standartlar belirler. Sağ-
lık Bakanlığı ne önermişse onları esas alıp 
onlar üzerinden normali belirlemek lazım. 

Ayrıca büyüklerin kaygıları çocukları da 
endişelendiriyor, onlara bu durumu izah 
ederken nasıl bir yol izlemeliyiz?

Bir şekilde tüm çocuklar koronavirüsü du-
yacaklar. Çünkü çocuklar konuşulan her 
şeyin farkına varırlar. Mutlaka çocuklarla 
koronavirüsü bizim konuşmamız lazım, 
eğer bundan kaçınırsak onlar televizyon-
dan ya da çevrelerinden kulaktan dolma 
birtakım yalan yanlış bilgiler duyabilirler. 
Konuşurken de özellikle çocuklara bir gü-
vence vermek önemli. “Bu virüsün çocuk-
lara etkisi yok denecek kadar az. İnsanlar 

büyünce daha güçlü görünebilir ama bu 
virüse karşı çocuklar daha güçlü” diyebi-
liriz mesela. Bir nevi çocukların bundan 
etkilenmeyeceğine, ancak korunması 
gerektiğine dair bilgiyi beraber vermeliyiz. 
Çocuklar, anne-babalarına ya da sevdik-
lerine bir şey olacağına dair korku duya-
bilirler. Yine eğer burada da umut verici 
konuşarak, eğer tedbir alırsak korunabi-
leceğimizin vurgusunu yapmak lazım. Bir 
yandan da çocukların televizyondan uzak 
durmasını sağlamamız lazım. Çünkü bazı 
televizyonlar seçim sonucu gibi koronavi-
rüsten ölenlerin sayılarını veriyorlar. Buna 
muhatap olmak çocukları korkutabilir. Bir 
de çocukların sosyal medyada kendi akran-
larıyla makul düzeyde etkileşim kurmaları-
na müsaade etmek lazım. 

Sosyal medyadan çok hızlı ve güncel 
haber alabiliyoruz ancak yalan yanlış pek 
çok bilgi de yayılıyor, bu da paniğe sebep 
oluyor. Bu süreçte sosyal medyayı nasıl 
kullanmalıyız?

Bu dönemde haber kaynaklarının güveni-
lirliği çok önemli. Sosyal medya bir yan-
dan çok sayıda insanın konuşmasını sağla-
dığı için bilgi çeşitliliği var, diğer yandan 
kaotik bilgi içeriği de sözkonusu. Ayrıca 
manipülasyona da açık. Bu yüzden bilgiyi 
sağlık otoritelerinden, güvenilir bilimsel 
kaynaklardan, yani Dünya Sağlık Örgütü 
ya da Sağlık Bakanlığı’ndan almalıyız.

Artık pek çok kişi evden çalışıyor, yüksek 
risk grubunda olan yaşlıların evden 
çıkması tavsiye edilmiyor, okullar tatil 
edildi. Ailemizle “evde birlikte vakit 
geçirmeyi” uzun zamandır unuttuğumuz 
bir gerçek. Evdeki bu süreci nasıl geçir-
meliyiz?

Modern hayat çok hızlıydı, hepimiz aşırı 
bir hareketlilik içerisindeydik. Belki ilk 
defa mecburen yavaşlamak zorunda kal-
dık. Genelde yavaşlamalar bayramlarda, 
tatillerde falan olurdu ama bunlar nispe-

Koronavirüs salgını süresince kaygılarımızla başa çıkma yöntemlerini, aile içi iletişimi, çocuklara yaklaşımı ve ruh 
sağlığımızı koruma yollarını Psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık ile konuştuk.

Birçok kişide korku, 
kaygı, şüphe, üzüntü 
gibi duygularda 
yoğunlaşma olacak 
bu süreçte. Aslında 
bu duyguları bir 
düzeyde farkına varıp 
kabul etmek gerekir. 
Zira ancak farkına 
vardığımız bir duyguyla 
baş edebiliriz.
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ten kısa süreliydi. Bu biraz uzun süreli 
bir yavaşlama ve özellikle de evin içinde 
uzun bir zaman kalacağız gibi duruyor. 
İnsanın sosyalleşme ihtiyacı var. Ama 
bu sefer bunu evde ve yakınlarımızla 
oluşturmamız gerekiyor. Evde bir hayat 
kurmak, evde bir yaşam düzeni oluştur-
mak önemli. Psikolojideki akış teorisine 
göre insan bir şeyle zamanı ve mekânı 
unutacak kadar uğraşırsa bu onun için 
akış yaşantısı sağlar ve mutluluğun 
kaynağıdır. Özellikle evde akış yaşantısı 
yapabileceğimiz şeylerle uğraşmamız 
bizi mutlu edebilir. Ayrıca kendimiz ve 
hayatımız üzerine düşünme fırsatı sağla-
yabilir bu süreç. Bir de aileyle yakın sos-
yal bağlar kurmak fırsatı da sağlar. Bu 
süreç birçok insan için çok enteresan ve 

dönüştürücü bir deneyim olacak. Evde 
kalmaya dayanabilmek bir nevi, kişinin 
risk düzeyini de belirleyecek. 

Bilhassa çocuklarla ev içinde bu süreç-
te nasıl bir iletişim kurmalıyız?

Çalışan baba ve anneler için işte geçiri-
len vakit ile çocuklarla geçirilen vakit 
arasında bir orantısızlık vardı. Her kriz 
birtakım fırsatlar da oluşturur, bu da 
çocuklarımızla daha uzun süre vakit 
geçirmek için bir fırsat. Çocuk doğası 
gereği fiziksel hareketliliğe, oyuna, 
meşgul olmaya daha yatkın. İnternette 
de görebileceğiniz gibi birçok ev oyunu 
geliştirilmiş durumda. Çocuklarla bu 
oyunları oynayabilir, onlarla konuşup 

sohbet edebilir ya da beraber kitap oku-
yabiliriz bu süreçte. Ayrıca çocukların 
uzaktan eğitime uyum sağlamaları için 
gayret göstermek lazım.

Çin’de karantina süreci gevşedikten 
sonra boşanmak için insanların mah-
kemelere başvurduğuna dair haberler 
çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Sosyal psikolojinin bildiği meselelerden 
biri şudur: Büyük afetlerden ve savaşlar-
dan sonra boşanmalar ve bebek sahibi 
olma durumları artar. Çünkü düzen 
değişiminden dolayı insanların stres al-
tında davranış problemleri ortaya çıkar. 
Bu da çatışma olasılığını ve boşanmayı 
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artırabilir. Diğer taraftan aile dayanışmaları da artabilir. Yani bu süreç ya evlilik-
leri güçlendirir ya da ilişkileri bozar. Çünkü olağanüstü haller normalin halini 
değiştirir.

Virüsün görülme ihtimalinin yüksek olduğu haberleri çıktığında insanların 
marketlere ve eczanelere koşarak yiyecek, ilaç ve tıbbî malzeme stoklamasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Aslında pandemilerde, doğal afetlerde ortak psikolojiler görülebiliyor. The Psy-
chology of Pandemics (Pandeminin Psikolojisi) kitabının yazarı Steven Taylor’a 
göre en az beş tane büyük psikoloji oluşuyor bu durumda. Birincisi insanlar panik 
şeklinde alışverişler yapıyorlar, çünkü belirsiz bir gelecek için gıda stoğu yapmak 
istiyorlar. İkincisi bu dönemde kişiler düşünme biçimleri açısından komplo teori-
lerine daha fazla kayıyorlar. Çünkü bu teoriler keskin izahlar veriyor. Üçüncüsü 
salgının çıktığı kesime karşı bir ırkçılık gelişiyor. Zaten dünyanın her tarafında 
Çinlilere karşı bir dışlama, baskı oluşmaya başladı. Dördüncüsü insanların genel-
likle hastanelere yığılmasına sebep oluyor. Beşinci olarak da bu dönemde yalnız 
kalma, sosyal mesafe koyma gibi durumlara katlanamama oluşuyor, insanlar ev 
eksenli yaşamakta zorlanıyor. Bu insanın doğasıyla ilgili ve her ülkede görüle-
bilecek, görülen şeyler. Az veya çok, farklı dinamiklerle beraber her toplumda 
görebiliriz. Esas olan büyük duygulardan, büyük psikolojilerden haberdar olarak 
hesapları ona göre yapmak ve kontrol edip yönetmek lazım. 

Son olarak bu zorlu günlerde toplum olarak ruh sağlığımızı korumak için 
tavsiyeleriniz nelerdir?

İnsanlık olarak, Türkiye olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor günleri, 
toplum olarak doğruları eşzamanlı yapabildiğimiz zaman atlatabiliriz. Bunu 
bir kanoda veya teknede kürek çeken insanlar gibi düşünün. Ancak eşzamanlı, 
organize bir şekilde kürek çektiklerinde istedikleri yere giderler. Eğer birbirleri-
ne ters şekilde kürek çekerlerse hem hareket hızları düşer hem de istedikleri yere 
gidemezler. 

Bu zorlu süreci kolay atlatabilmemizi bize üç şey temin edebilir: İlki bu virüs 
için bir ilaç veya aşının bulunması, ikincisi hastanelerin kapasitelerinin arttırıl-
ması. Bu ikisi de kısa vadede olacak işler değil. Bizim yapabileceğiniz üçüncüsü: 
Bu virüsün yayılma şeklini bilerek insan psikolojisini yönetip virüsü durduracak 
şekilde insanların ortak hareket etmesi. Dünyada da virüsün yayılımı insanların 
bu virüsün doğasını dikkate alarak ortak hareket etmemesiyle oluştu. İtalya’da 
insanlar bir anda kuzeyden güneye göç etti ve bir anda güney de enfekte oldu. 
Sosyalleşmekten vazgeçmeyen insanlar, virüsü başka yerlere yaydı. Ancak şunu 
bilmeliyiz: Sonuçta insan güçlü bir varlık, bu krizden de çıkacaktır. Bu durumu 
ancak psikolojimizi doğru yöneterek, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat ederek, 
en önemlisi de evde kalarak virüsün yayılma hızını düşürerek aşabiliriz.

Evde bir hayat kurmak, 
evde bir yaşam düzeni 
oluşturmak önemli. 
Psikolojideki akış teorisine 
göre insan bir şeyle zamanı 
ve mekânı unutacak kadar 
uğraşırsa bu onun için 
akış yaşantısı sağlar ve 
mutluluğun kaynağıdır. 
Özellikle evde akış yaşantısı 
yapabileceğimiz şeylerle 
uğraşmamız bizi mutlu 
edebilir.

Bir şekilde tüm çocuklar koronavirüsü duyacaklar. 
Çünkü çocuklar konuşulan her şeyin farkına varırlar. 
Mutlaka çocuklarla koronavirüsü bizim konuşmamız 
lazım, eğer bundan kaçınırsak onlar televizyondan ya 
da çevrelerinden kulaktan dolma birtakım yalan yanlış 
bilgiler duyabilirler.
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Dünya hastalıklı bir gezegendir: Çünkü dünyada, dile 
kolay, her gün yaklaşık 50 bin, her yıl ise yaklaşık 20 mil-
yon insan hastalıklar sebebiyle ölüyor. Birbirinden küçük 
farklarla ayrılıyor olsa da on binlerce hastalık türü mevcut 
tıp literatüründe. Binde bir ile 200 binde bir görüldüğü 
için nadir hastalık olarak nitelendirilen hastalıkların bile 6 
bin çeşidinin olduğu bu dünya, hasta bir gezegen değilse 
nedir?

Ayrıca hastane, sağlık ocağı ve özel muayenehane sayısının 
100 bini aştığı; hekim, hemşire, hasta bakıcı, ebe, eczacı 
ve diğer sağlık çalışanı sayısının dünya nüfusunun yüzde 
birini oluşturduğu, yani yaklaşık 70 milyon gibi bir raka-
ma tekabül ettiği, her gün belki de 100 milyondan fazla 
insanın bir hastalıktan dolayı hekimlere gittiği bu gezegen 
hastalıklı değil de Merkür mü hastalıklıdır? 

Bütün dünya üzerindeki hastane, sağlık ocağı ve özel 
muayenehanelerin (koronavirüslü günlerimizin öncesinde) 
hastalarla dolup taştığını gözden uzak tutmayın. Bu, şu 
an yeryüzünde 100 milyonlarca hasta olduğu anlamına 
gelmektedir. Hele hele bugünlerde koronavirüs sebebiyle 
bütün dünyanın hasta olma eğilimi gösterdiği de ayrı bir 
acı gerçektir.

Edebiyatın kurucu öğesi

Hastalık dünyayı ve insanlığı kuşatan temel bir olgudur. 
Bu sebeple insanoğlunun hayatındaki hastalıkların edebî 
metinlerin kurucu ögeleri olmaları yadırganmamalıdır. 
Nitekim -kötülüğü de bir hastalık hâli olarak kabul eder-
sek- hemen hemen bütün öykülerin ya hasta bireyleri ya 
hastalıklı davranışları ya da hasta toplumları anlattığına 
şahit oluruz. Bu bakımdan hikâye, roman ve piyesler hep 
hastalık öykülerinden müteşekkildir aslında. 

Yazarlar hikâye, piyes ve romanlarını çoğunlukla insanla-
rın ve toplumun zaaflarından faydalanarak kaleme alırlar. 
Bu zaafların hepsi bir açıdan bir hastalığa işaret eder. 
Yani edebiyat âleminde bilhassa kurmaca düzyazı türle-
rine ait metinler hep hastalık metinleridir: Ya bir bireyin 
ya bir kurumun ya bir sınıfın ya bir devletin ya da bir 
hayat anlayışının hastalıklı yansımalarıdır okuduklarımız. 
Hastalıklar, suçlar, günahlar, zaaflar, ihtiraslar, aşırılıklar, 
entrikalar, şeytanlıklar olmasa roman da olmazdı, diyebili-
riz rahatlıkla. 

Örneğin insanlar arasında köleleştirme olmasa Ahmet 
Mithat Efendi Esaret’i yazamazdı. Zehra gibiler olmasa 
hasedin romanı Zehra yazılabilir miydi hiç? Züppeler 
bulunmasa Felatun Bey ile Rakım Efendi’den ve Araba 
Sevdası’ndan haberimiz olmazdı keza. Diğer taraftan düş-
müş kadınlar olmasaydı Henüz 17 Yaşında ile Sefîle’deki 
gibi düşmüş kadınların hayatları hakkında nasıl öngörü 
sahibi olabilirdik? 

Ferdî ve toplumsal hastalıklar

Edebî metinlerin çoğunlukla insan problemini veya prob-
lemli insanı merkeze aldığı malumdur. Hastalık da bir 
insan(lık) problemi olduğuna göre yazarların bu sorunsalı 
çeşitli boyutlarıyla işlemiş olmalarından daha sağlıklı bir 
şey olamaz.Sezer Erer, “Tıp ve Edebiyat: İki Eser İki Has-
talık” adlı makalesinde şöyle diyor:

“İnsan yaşamının en önemli unsurlarından sağlık ve has-
talık kavramları çoğu zaman edebî eserlerin ya ana teması 
olmuştur ya da yazarın hekim olmasından kaynaklanarak 
tecrübelerini yansıtması şeklinde karşımıza çıkmıştır. 
Çoğunlukla da tıbbi anlamı dışında sosyal boyutuyla 
irdelenmiştir.” 

P R O F .  D R .  S E L Ç U K  Ç I K L A

EDEBİYAT DÜNYASININ 
HASTAL IK HAR İTAS I
İnsanoğlunun hayatındaki hastalıkların edebî metinlerin kurucu ögeleri olmaları yadırganmamalıdır. 
Nitekim -kötülüğü de bir hastalık hâli olarak kabul edersek- hemen hemen bütün öykülerin ya hasta 
bireyleri ya hastalıklı davranışları ya da hasta toplumları anlattığına şahit oluruz.
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Sanatkâr ile sanatı 
ve hastalık arasında 
ilişki kurmak bazı 
eleştirmenlerin çok önem 
verdiği bir yöntemdir. 
Mesela Sigmund Freud 
“Dostoyevski ve Baba 
Katli” adlı incelemesinde 
bir sanatkârın patolojisiyle 
(hastalıklarıyla) eseri 
arasındaki ilişkileri detaylı 
bir şekilde incelemiştir.

Bu son cümle çok önemlidir. Zira haki-
katen, hastalıklar edebî eserlerde tıbbi 
boyutlarından ziyade ferdî ve toplumsal 
ahlak boyutlarıyla dikkat çekmekte-
dir. Öyle ki XIX. yüzyıl Osmanlı’sında 
yaşanan salgın hastalıkların hemen hiçbir 
romanda sözü edilmezken Osmanlı 
insanını ve toplumunu saran “salgın ferdî 
ve toplumsal hastalıklar”a hemen her 
romanda çeşitli vesilelerle değinildiği 
görülür (Edebiyatımızda ne Tanzimat ne 
Servet-i Fünûn ne de sonraki dönemlerde 
bir salgın hastalığın anlatıldığı herhangi 
bir roman bilmiyorum. Romanlarımızda 
salgın hastalıklara değil, daima bireyleri 

ve toplumu tesiri altına alan ahlâkî zaaf 
ve hastalıklara rastlanıyor).

Hastalıklı çağların marazî bireyleri

Ana konusu hastalık olan roman sayısı 
hem dünya edebiyatlarında hem de Türk 
edebiyatında çok azdır. Dünya edebiyat-
larından ilk akla gelen Albert Camus’nün 
Veba’sı, bizde ise Peyami Safa’nın 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’dur. Böyle 
olmakla beraber, aslında hemen bütün 
romanların hastalıkla veya hasta insanlar-
la en az bir açıdan ilişkili olduğunu söy-
lemek mümkün görünüyor. Zira roman, 
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hastalıklı çağların marazî bireylerinin hastalıklarını işleyen 
bir türdür bir bakıma. 

Erken dönem Türk edebiyatının hikâye, roman ve piyes 
örneklerinde görülme sıklığı bakımından hastalıkları şöyle 
sıralayabiliriz: 

1. En çok görülen hastalıklar kişilik bozuklukları/ruhî 
hastalıklardır: Aşk hastalığı, entrikacılık, haset, narsisizm, 
bovarizm, intihar, delilik, histeri, sinir buhranları, ku-
mar-içki-fuhuş tutkusu...

2. İkinci olarak bedensel hastalıklarla karşılaşılır: Verem, 
tifo, veba, sıtma, zatürre, çiçek, kolera, sara, frengi, kan 
çıbanı, apandisit…

3. En az görülen hastalıklar bedensel engeller/fizikî özür-
lerdir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hastalığa en fazla yer veren roman

Mikropların sebep olduğu hastalıklardan verem dışındaki-
lerin XIX. yüzyıl edebî eserlerinde aman aman bir önemi 
yoktur. Nitekim erken dönem hikâye, piyes ve romanlarının 
çoğunda zatürre, çiçek, kolera, sıtma, humma, sara, veba, 
tifo, frengi, kan çıbanı, apandisit, şeker gibi hastalıklara ya 
hiç rastlanmaz ya da bu gibi hastalıkların herhangi birin-
den ölen birisi varsa bile eserin akışı içinde bu ölümlerin 
pek bir kıymeti yoktur.

Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatında -sağlıktan daha 
çok- hastalık; şiir, piyes, hikâye ve roman gibi kurmaca 
türlerin hepsinde sıklıkla işlenen mevzulardan biridir. Söz 
gelişi Ayten Genç’in “Peyami Safa’nın Eserlerinde Hastalık 
ve Ölüm” makalesindeki tespitlerine göre Peyami Safa’nın 
romanlarında ölüm, intihar ve cinayetin yanı sıra birçok 
hastalığa da rastlandığı görülmektedir: Verem, menenjit, 
kalp hastalığı, frengi, delilik, çıldırma, asrın hastalıkları 
olan sinir buhranları, ümitsizlik, intihar düşüncesi, şüphe 
ve tereddüt.

XIX. yüzyıl Türk romanları içinde hastalığa en fazla yer ve-
ren ve en farklı hastalık türlerine rastladığımız eser Emine 
Semiye’nin Sefâlet adlı romanıdır. Bu romanda adı geçen 
hastalıklar şunlardır: Zihin hastası (aşk hastası anlamında), 
felç, verem, kalp illeti, damla yani kalp sektesi, zatürre, 
hummâ-i dimâğî, göğüs hastalığı, fakrü’ddem (kansızlık). 

Sanatkâr ile hastalığı arasındaki ilişki

Sanatkâr ile sanatı ve hastalık arasında ilişki kurmak bazı 
eleştirmenlerin çok önem verdiği bir yöntemdir. Mesela 
Sigmund Freud “Dostoyevski ve Baba Katli” adlı incele-
mesinde bir sanatkârın patolojisiyle (hastalıklarıyla) eseri 
arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde incelemiştir. Jean 
Freville’in “Plehanov ve Toplum, Sanat, Estetik, Eleşti-
ri” başlıklı yazısından öğrendiğimize göre sanatkârlar ile 

XIX. yüzyıl Osmanlı’sında yaşanan salgın 
hastalıkların hemen hiçbir romanda 
sözü edilmezken Osmanlı insanını ve 
toplumunu saran “salgın ferdî ve toplumsal 
hastalıklar”a hemen her romanda çeşitli 
vesilelerle değinildiği görülür.
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hastalıkları arasındaki ilişki kurulurken “Milton’un körlüğü, 
Schiller’in veremi, Dostoyevski’nin sarası ile Hölderlin’in, 
Lenau’nun, Nerval’in, Nietzsche’nin deliliği ve Beethoven’in 
sağırlığı da başvurulan örnekler arasında yer alır. Verlaine’in, 
Musset’nin, Poe’nun sırrını alkolde aramak gerektiği öne sü-
rülür. Dehayı uyuşturucu maddelerin fazla alınmasına, hatta 
çılgınlığa bağlayanlar bile çıkar.” 

Mehmet Narlı’nın “Edebiyat ve Delilik (Osmanlı-İslam ve 
Avrupa-Hristiyan Edebiyatları Bağlamında Bir Değini)” baş-
lıklı makalesindeki tespitlerine göre “Modern dönem boyunca 
sadece metinler, psikiyatriyi ilgilendirmez; metinleri ortaya 
koyan sanatçının kendisi de konu edilir hatta birçok sanatçı, 
özgünlüğünden, yaratıcı niteliğinden ve aykırı davranışla-
rından dolayı psikiyatrik bir vaka olarak kabul görür ve bazı 
sanatçıların delilik sınırları içinde bulundukları tespit edilir. 
Örneğin Fretet’e göre Cervantes, Gerard de Nerval ve Rous-
seau’da melankoli vardı; Mayakovski, Nerval ve Valet man-
yaktılar; Mallarmé ve Gauguin şizoid idiler; Pascal histerik, 
Dostoyevski, Flaubert saralıydılar.” 

Verem edebiyatı

Edebiyat tarihi, hem veremli yazarlar hem de kurgusal 
veremli kişiler açısından bir hayli zengindir. Hatta Nazan 
Bekiroğlu’nun “Tıp ve Edebiyat” başlıklı yazısında belirttiği 
üzere dünya çapında “Edebiyat ve hastalık ilişkisinde yazarı 
ve kahramanıyla bir verem edebiyatından söz edilebilir. John 
Keats 26 yaşında ölür veremden, Mansfield 35 yaşında. Jane 
Eyre’nin yazarı Charlotte Bronte, Moliere, Kafka, bizde Mah-
mut Yesari, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu. Kurgusal 
kahramanlar arasında Kamelyalı Kadın, Sefiller’in Fantine’i, 
Suç ve Ceza’nın Katerine İvanovna’sı, Aşk-ı Memnu’nun 

Yazarlar hikâye, piyes ve romanlarını 
çoğunlukla insanların ve toplumun 
zaaflarından faydalanarak kaleme alırlar. 
Bu zaafların hepsi bir açıdan bir hastalığa 
işaret eder. Yani edebiyat âleminde bilhassa 
kurmaca düzyazı türlerine ait metinler hep 
hastalık metinleridir.

Okuma Önerisi

Selçuk Çıkla, Edebiyat ve Hastalık, Kapı 
Yayınları, İstanbul 2016, 320 s.

Beşir’i aklıma ilk gelenler. Makber, Hamid’in verem-
den ölen karısı Fatma Hanım’ın hatıraları ile doludur. 
Kerime Nadir romanları veremliler galerisidir adeta. 
Veremli hasta romantik edebiyatın estetize kalıplarına 
çok uygundur çünkü.” 

Veremin edebiyat açısından en dikkat çeken yönü XIX. 
yüzyıla ait eserlerde hastalıklar içinde en çok ondan 
söz edilmiş olmasıdır. Avrupa ve Amerika romanla-
rında birçok veremliye rastlanmaktadır. Kamelyalı 
Kadın’da kamelyalı kadın Marguerite, Harriet Beecher 
Stowe’un Tom Amca’nın Kulübesi’nde Eva, Charles 
Dickens’ın Nicholas Nickleby adlı romanındaki Smike, 
yine Dickens’ın Dombey ve Oğlu’ndaki oğul Paul bu 
veremlilerden yalnızca birkaçıdır.
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Veba erken modern dönemde hayatın gerçeklerinden biriy-
di ve Londra gibi büyük şehirlerde hayatı sık sık kesintiye 
uğratıyordu. Londra’nın marifeti bu kesintilere rağmen 
tekrar tekrar kendine gelmesi ve hareketli gündüz ve gece 
hayatına geri dönmesinden kaynaklanıyordu. Shakespeare 
de bu yükselen ve alçalan veba dalgaları süresince, özellik-
le 1603-1611 arası, pek çok oyun yazdı ve sahneledi.

Bilenler bilir, Shakespeare’in hangi eserini hangi tarihte 
yazdığı tam olarak bilinmemektedir. Elimizdeki tarihler, 
edebiyat tarihçilerinin bir konsensüsüdür. Kral Lear, Mac-
beth ve Antony ve Kleopatra oyunları sosyal medyada ko-
nuşulduğu üzere yine azalıp artan, karantinanın gevşediği 
ve tekrar ilan edildiği 1605-1607 yılları arasında yazılmıştır. 
Okulların kapanmasından sonraki hafta içerisinde insanla-
rın Shakespeare’in iki sene zarfında gösterdiği performan-
sı göstermesini beklemenin münasebeti yoktur.

Karantina altında

Vebanın oyunun bir parçası olduğu tek Shakespeare eseri 
Romeo ve Jülyet’tir ve vebanın insanların hayatlarını nasıl 
etkilediğine dair fikirlerini burada aramak daha doğru 
olacaktır. ‘Romeo ve Jülyet’in ölümlerine kim sebep oldu?’ 
sorusu, hocaların da çok sevdiği, üzerine sayfalarca ödev 
yazabileceğiniz bir sorudur. Shakespeare oyunun sonuna 
doğru hikâyeyi iyice giriftleştirir. Gençler zehir içer; önce 
biri içer, sonra diğeri içer, sonra biri (Jülyet olsa gerek) 
diğerini ölü görünce kendini bıçaklar. Romeo ve Jülyet’in 
birincil ölüm sebebi şairin oyunun başında da belirttiği 
gibi kavgalı aileleridir. 

İkincil olarak da bu evden kız kaçırma serüvenini tam 
olarak planlayamamış iyi niyetli peder Laurence’tır. Katil 
zamanlamadır. Benimse bugünlerdeki favori zanlım veba-

Shakespeare’in Kral Lear, Macbeth ve Antony 
ve Kleopatra oyunları sosyal medyada 
konuşulduğu üzere yine azalıp artan, 
karantinanın gevşediği ve tekrar ilan edildiği 
1605-1607 yılları arasında yazılmıştır.
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nın ta kendisidir. Peder bu girift planın 
detaylarını anlatan mektubu Peder 
John’a teslim etmiş, fakat o da hastaları 
ziyaret eden birtakım başka pederlerle 
takıldığı için sonunda vebanın olduğu 
bir evde karantinaya alınmıştır. Buradan 
çıkardığımız bir ders de yapılacak bir iş 
varsa ne yazık ki kendimiz yapmadan 
yapılmış olduğuna asla güvenmeyeceği-
mizdir.

“Veba”lı beddua

Shakespeare’in hayatı hakkında ‘gerçek-
lere uymadan’, oyunlarında geçen detay-
lar üzerinden inşa edilmiş ve benim için 
hala en iyi ‘Shakespeare uyarlaması’ olan 
Aşık Shakespeare filminde Shakespeare 
karakteri vebadan dolayı Londralıların 
oyunlarına gelmemesinden şikâyet eder. 
Gelenler de öksürüp yazdığı o muhteşem 
satırların duyulmasına engel olmaktadır. 
Tiyatroların arada bir kapatılması da 
cabası. Genç oyun yazarı henüz The Glo-
be’u kurmamıştır, The Rose tiyatrosunda 
yazarlık yapmaktadır. Her şeyin düzgün 
ilerlediği dönemlerde de başka tiyatrolar-
la, özellikle Curtain ile rekabet içindedir-

ler. Londra’yı oyunlarıyla eyleyen, oyun 
sırasında seyirciler arasında yaşanan ah-
laksızlıklara göz yuman tiyatrocuların en 
büyük düşmanı da tahmin edebileceğiniz 
gibi kilisedir. Nitekim filmin bir yerin-
de Laurence kadar iyi niyetli olmayan, 
liyakatı da şüpheli bir ‘vaiz’, tiyatroların 
kapılarının yanında ‘İki evinize de veba 
salınsın!’ diye bağırmaktadır. Buradaki 
ev kelimesi, yani ‘house’, tiyatro mana-
sına gelen ‘playhouse’ içindir. Vaiz iki 
kumpanyanın da evine incir ağacı dikil-
sin, iki eve de ateş düşsün de Londra bu 
ahlaksızlıklardan kurtulsun demektedir. 
Her kültürde ve dönemde evlere, ailelere, 
iş yerlerine kötülük dilemenin adabı, dili 
başkadır; işte bu tam da karşılaştırmalı 
edebiyatın işidir. Erken modern dönem-
de bunun için veba kullanılmaktır- günü-
müzde kullanılmayan bu beddua, herhal-
de 2020’den sonra İngilizlerin diline geri 
dönecektir.

Verona’nın sokakları

Bu vaizin ‘İki evinize de veba salınsın!’ 
bedduası, Aşık Shakespeare filminin 
diğer pek çok sahnesinde olduğu gibi 

yazarın bir oyunundan, yine Romeo 
ve Jülyet’ten direkt bir alıntıdır. İki 
gencin ölmesinin birincil sebebi olarak 
bellediğimiz ailelerinin arasındaki savaş 
senelerdir Verona’nın sokaklarında terör 
estirmekte, vatandaşların rahatça sokağa 
çıkmasına engel olmaktadır. İsminden de 
anlaşılacağı gibi cıva ruhlu olan Rome-
o’nun arkadaşı Mercutio da bu kavgalara 
dahil olur ve yine bu sokak kavgalarının 
birinde ölür. Ölmeden önce, hemen tüm 
fani Shakespeare karakterleri gibi seyir-
ciye ve diğer karakterlere ders vermek 
için iki de laf eder: ‘İki evinize de veba 
salınsın!’ Hem Jülyet’in ailesi Capuletler, 
hem de Romeo’nun ailesi Montegueler 
bu kan davasını bitirmek için bir şey yap-
madıkları için, Verona’nın sokaklarına 
çıkmayı veba salgınında sokağa çıkmak 
kadar tehlikeli hale getirdikleri için, nef-
retlerini Capulet ve Montegue olmayan-
lara da bulaştırdıkları için, bu bedduayı 
hak ederler. Anlaşılan odur ki, Romeo ve 
Jülyet’in ölümünde Peder Laurence’ın 
haberini geciktiren veba arka planda rol 
oynarken, olayı bu noktaya getiren asıl 
veba fitnedir.

Shakespeare’in hayatı 
hakkında ‘gerçeklere uymadan’, 

oyunlarında geçen detaylar 
üzerinden inşa edilmiş 

ve benim için hala en iyi 
‘Shakespeare uyarlaması’ olan 

Aşık Shakespeare filminde 
Shakespeare karakteri vebadan 

dolayı Londralıların oyunlarına 
gelmemesinden şikâyet eder.
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P R O F .  D R .  N U R A N  Y I L D I R I M

Roma İmparatorluğu döneminde 6. yüzyıl ortalarında çıkan 
Jüstinyen vebasından 19. yüzyıl ortalarına kadar İstanbul’da yüz 
binlerce kişinin hayatına mâl olan veba afetleri yaşandı. 

Asya ile Avrupa arasındaki kara ve deniz 
yollarının merkezi olan İstanbul, dünya 
ticaretinin de önemli kesişme noktala-
rından biriydi. Bu yoğun insan ve ticaret 
trafiği yüzünden adeta salgınların buluş-
ma yeri olmuştur. Roma İmparatorluğu 
döneminde 6. yüzyıl ortalarında çıkan 
Jüstinyen vebasından 19. yüzyıl ortaları-
na kadar İstanbul’da yüz binlerce kişinin 
hayatına mâl olan veba afetleri yaşandı. 

Veba İstanbul’un içinde veya Galata, 
Beyoğlu gibi iş merkezlerinde, havasız 
kirli hanlarda, kışlada, liman boyunca 
uzanan mahallelerin kirli ve dolambaçlı 
sokaklarında kısaca hijyenik olmayan 
ortamlara yığılmış insanlar arasında 
iklim koşullarına göre salgın yapıyordu. 
Çünkü hastalık kaynağı olan pirelerin 
çoğalma ve bulaştırma güçleri sıcak ve 
nemli ortamlarda artıyordu. Bu nedenle 
İstanbul’da bahar aylarında başlıyor, 
Ağustos-Eylül aylarında doruk noktasına 
ulaşıyor, Kasım-Aralık aylarında sona 
eriyordu.

Bozacılara salgın indirimi

1467’de İstanbul’da çıkan veba salgını 
yaz ortasında o kadar şiddetlenmiş ki 
hesap edilemeyecek kadar çok ölüm 
olmuş, şehrin yerli ve yabancı ahalisi 
İstanbul’u terk etmişti. 1491 salgını 
nedeniyle zarar ettiklerini bildiren İstan-
bul bozacılarının vergilerinde indirim 
yapılmıştı.

Evliya Çelebi, İstanbul’daki vebada, 
sur kapılarından üç bin cenaze çıktığını 
duyan Yavuz Sultan Selim’in salgını def 
etmek için halkı Kadir gecesi Ayasofya’ya 
toplattığını naklediyor.

Busbecq, 1562 yılında günde 500 kişinin 
vebadan öldüğünü naklediyor. İstanbul 
kadısına yazılan 6 Temmuz 1568 tarihli 
hükümle, bulaşıcı hastalık taşıyanların 
şehrin dışına sürülmesi emredilmişti.

III. Murad zamanında 1591-1592 sene-
lerinde hüküm süren veba karşısında 
çaresiz kalan İstanbullular dükkânlarını 
kapatmış, Okmeydanı ve Alemdağı’nda 
duaya çıkarak bu afetin sona ermesini 
niyaz etmişti. Padişah sarayını terk edip 
tutukluları affetmiş, kendisi de Boğazi-
çi’ndeki kasırlarına çekilmişti.

İstanbul 17. yüzyılda “Taun-ı Ekber/
Büyük Taun” (1637) ve “Şiddetli Taun” 
(1655) adlarıyla anılan iki büyük salgın 
ile sarsılmıştır. Fredric Hasselquist, İstan-
bul’da bulunduğu 1749-1752 yıllarında üç 
ay boyunca günde bin-bin iki yüz kişinin 
vebadan öldüğüne işaret ediyor.

18. yüzyıl sonlarında çıkan büyük salgına 
“Taun-ı Cesim, Veba-i Azim” adı verilmiş-
ti. 1778 yılı Ocak ayının ikinci yarısında 
başlayan bu salgında Temmuz ayında 
ölüm sayısı günde bin kişiyi aşmıştı.  3 
Kasım 1778’de sona erdiğinde ise 150-200 
bin İstanbullu ölmüştü.

Gidiş geliş izne bağlı

Bir süre hafifleyen veba 19. yüzyıl başın-
da hışımla İstanbul’a döndü. III. Selim 
zamanında 1803-1804’de yine on binlerce 
İstanbullu vebaya kurban gitti.

1811 sonlarında başlayıp 1812’de hüküm 
süren salgın İzmir’den Galata limanına 
gelen geminin karaya çıkan tayfaları-
nın gittiği Beyoğlu, Galata ve Tatavla 
(Kurtuluş) taraflarında başladı ve hızla 
yayıldı. Bu semtlerde oturan Rumlar ve 
Ermeniler kaçıp Fener ve Kumkapı’da 
oturan akrabalarına sığındılar. Böylece 
veba bütün şehre yayıldı. Temmuz ayın-
da Adalar, Tuzla, Darıca gibi İstanbul’a 
giriş yapılan yerlere askerler yerleştirile-
rek şehre girişler engellenmeye çalışıldı. 
Şehir içinde mahalleler arasında gidiş-ge-
liş izne bağlandı. 

26 Eylül 1812’de günlük ölümler 1500-
2000’e çıkmıştı. Mahalle imamları ve 
mezarcılar cenaze kaldırmaya yetişemedi-
ğinden, lağımcı askerleri mezar kazmakla 
görevlendirildi. Yatsı namazından sonra 
minarelerden Ahkâf suresinin okunması 
halkı daha çok dehşete düşürünce üç beş 
gün sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 
Evlerine kapanan halk sadece ikindiye 
yakın dışarı çıkıp zaruri ihtiyaçlarını te-
min ediyordu. Artık Allah’a sığınmaktan 
başka yapacak bir şey yoktu. Sur kapıla-
rından birinden Kur’ân-ı Kerim okuyarak 
yola çıkan hafızlar surların etrafını do-
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Veba İstanbul’un içinde veya Galata, Beyoğlu gibi iş merkezlerinde, havasız kirli hanlarda, 
kışlada, liman boyunca uzanan mahallelerin kirli ve dolambaçlı sokaklarında kısaca hijyenik 
olmayan ortamlara yığılmış insanlar arasında iklim koşullarına göre salgın yapıyordu.

laşıp çıktıkları kapıya dönerek Kur’ân’ı hatmediyorlardı. Aynı 
uygulama evlerin etrafını turlayarak da yapılıyordu. Sıbyan 
mekteplerinde okuyan çocukların haftada iki gün topluca du-
aya çıkmaları istenmişti. Veba, işlenen günahlara karşılık Tan-
rı’nın verdiği bir ceza olarak algılandığından, ölümler günde 
üç bini aşınca vebanın ortaya çıkışında sefahatin, ahlaksızlığın 
ve zinanın rolü olduğuna hükmedildi. “Büyük Kıran, Kıran-ı 
Kattâl” diye şöhret bulan bu felaketin son bulması için bekâr 
odaları ile batakhanelerin ve umumhanelerin yıkılmasına karar 
verildi. En tehlikeli yer, birçok eşkiyânın mekânı olan Bahçe-
kapı’daki Melekgirmez sokağıydı. İsyan çıkacağından korkulsa 
da Galata, Tahtakale, Kasımpaşa ve Melekgirmez sokağındaki 
ahşap bekâr odaları ile batakhaneler 25 Ekim 1812 günü birkaç 
saatte yerle bir edildi. Yıkılan ahşap odaların birçoğunda veba-
dan ölmüş cesetler bulundu. Kış yaklaştıkça vebanın tahribatı 
azaldı. Aralık ayının ilk günlerinde yağan kar ve ertesi günü 
başlayan şiddetli soğuktan sonra 2 Şubat 1813’te veba tamamen 
durdu. Bu salgında 100 bin ile 250 bin arasında insan kaybı 
olduğu tahmin edilmektedir. O sırada İstanbul’da bulunan Dr. 
James Ellswort DeKay ise vebanın, İstanbul ve çevresinde 120 
bini Türk olmak üzere 220 bin kişinin ölümüne yol açtığını 
belirtmiştir. 

1831-1832 yıllarında İstanbul’da bir evde veba vakası görül-
düğünde, evin kapısı sürgüleniyor ve kimsenin girip çıkma-

sına izin verilmiyordu. Masa örtüleri ve perdeler atılıyor, evi 
dezenfekte etmek için üzerine ara sıra süpürge çalıları atılan 
kömür dolu bir mangal konuyordu. Eve getirilen her türlü eşya 
(sebze, et, pamuklu eşya, vs.) bir görevli tarafından, temiz veya 
tuzlu su doldurulmuş bir tekneye atılıp bekletiliyordu. Veba-
dan ölenlerin evleri ile bunlara bitişik evler boşaltılıyor, eşyaları 
tamamen yakılıyor, evler iyice yıkanıp dezenfekte ediliyordu. 

Saint Benoit Lisesi’nin kurucu müdürü Louis-Florent Leleu, 
1834’te İstanbul’a geldiğinde veba yüzünden sokaklarda insan-
ların birbirinden kaçtığını, her evin girişinde dört tarafı kapalı 
bir kulübe bulunduğunu, evinden dışarı çıkmak isteyenlerin 
içindeki ocakta reçineli odun yanmakta olan bu kulübede du-
manlar içinde tütsülenip kapkara çıktığına tanık olmuştu.

Son büyük salgın

Veba İstanbul’daki son büyük salgınını 1836-1837 yılların-
da yaptı. Frenklerin vebadan korunmak amacıyla Beyoğlu 
sokaklarında siyah muşambalar içinde hayaletler gibi dolaştığı 
bu yıllarda, çoğu Müslüman olmak üzere 25-30 bin kişinin ve-
badan öldüğü sanılmaktadır. Moltke’nin, 22 Şubat 1837 tarihli 
mektubundan, veba salgınları sırasında İstanbul’da yaşayan 
Frenklerin evlerindeki halı, perde, kanepe gibi eşyaları bulaşı-
cılığı arttırdığı için yok ettikleri, veba tutmadığına inandıkları 
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kamış iskemle ve üstü muşamba örtülü 
tahta masalar kullandıkları anlaşılıyor.

Şubat 1839’da bazı vilayetlerde görü-
len vebaya karşı İstanbul ve çevresi 
sıhhi kordona alındı. Aynı yıl vebadan 
nasıl korunmak gerektiğini anlatan bir 
layiha bastırılarak mahallelere dağıtıldı 
ve Takvim-i Vekayi’de de yayınlandı. 
1841 yazında İskenderiye’den gelen bir 
ticaret gemisinde veba çıkması İstan-
bul’da telaşa yol açtıysa da birkaç vaka 
ile sınırlı kaldı. Meclis-i Sıhhiye’nin 
(Karantina Meclisi), 1838’den itibaren 
faaliyete geçmesi üzerine vebalı gemi-
lerdeki mallar 31 gün, yolcular 21 gün 
karantinaya tabi tutuldu. Bundan sonra 
birbiri ardına çıkarılan yasalarla alınan 
tedbirler sayesinde İstanbul’da veba 
salgınlarının önü alındı.

Tanzimat’tan sonra İstanbul’da veba 
görülmez olmuştu. Bilimsel mücadele 
yöntemleriyle salgınların boyutu küçül-
müş hastalık büyük çapta ölümlere yol 
açacak gücünü yitirmişti. 20. yüzyıla gi-
rildiğinde İstanbul’da ortaya çıkan belli 
sayıdaki veba vakaları, toplumsal belleğe 

kazınmış eski felaketler nedeniyle yine 
de ürkütücüydü. 

Gemiler kontrol ediliyor

15 Nisan 1901’de Galata rıhtımında-
ki makarna fabrikasında çalışan bir 
ameleyle başlayan küçük bir salgında, 
Şehremini Rıdvan Paşa başkanlığında 
tıp hocaları, Meclis-i Sıhhiye üyeleri 
ile çeşitli hastanelerin hekimlerinden 
oluşan bir mücadele heyeti kuruldu. 
Londra’dan bir bakteriyolog Dr. Beach 
davet edildi. Bakteriyolojihane’de 
Dr. Nicolle ve arkadaşlarının yaptığı 
bakteriyolojik analizlerle 26 kişiye veba 
tanısı kondu. İstanbul Belediyesi’nin 
yayınladığı salgın istatistiğine göre 28 
Nisan-27 Kasım 1901 tarihleri arasında-
ki yedi ayda görülen 26 veba vakasının 
18’i şifa buldu, sekizi vefat etti. 1.204 
kişi ve 45 mesken kordona alındı, 
Pasteur Enstitüsü’nden getirtilen 1.645 
cm³ Roux serumu kullanıldı. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Boğazlar 
trafiğe kapalı olduğundan İstanbul lima-
nına dışarıdan vapur gelmediği için veba 

vakası görülmedi. Mütareke imzalandık-
tan sonra Boğazların açılması, limanın 
düşman kuvvetlerince işgal edilmiş 
olması, vapurların gerektiği gibi kontrol 
edilememeleri sonucunu doğurmuştu. 
Ayrıca İstanbul sağlıksız koşullarda yaşa-
yan göçmenlerle dolmuştu. Bu koşullar-
da 1919 senesinde veba İstanbul limanı 
çevresine sokulup tutundu. Vakaların 
çoğu hububat ve un ticarethanelerinde, 
değirmenlerde, hamal, sandalcı gibi 
liman işçilerinde ortaya çıkmıştı. 2 Ekim 
1919’da görülen ilk veba vukuatının 
ardından Sıhhiye Müdüriyet-i Umumi-
yesi, 5 Ekim 1919 tarihli beyannamesiyle 
veba vakalarını resmen ilan etti. Hangi 
milletten olursa olsun her aile reisi 
evinde çıkan ve 24 saatten fazla devam 
eden hastalığı, hususi veba belediye 
doktoruna ihbar etmeye mecbur tutuldu. 
Bu emre karşı gelen aile reislerinin hapis 
cezasıyla cezalandırılacakları duyuruldu. 
Fareleri öldürmek için halka zehirli mad-
deler dağıtıldı. Emraz-ı Sariye Mücadele 
Heyeti, Azapkapı-Kabataş arasında fare 
ölüsü bulup haber veren veya mıntıka 
hekimlerine getirenlere fare başına 20 
kuruş vermeyi kararlaştırdı. Gazeteler 
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vebaya ilgi gösteriyor, günlük vukuatı 
haber veriyordu. 9 Ekim-3 Kasım 1919 
arasında Şehremaneti’ne intikal eden 26 
vakadan 13’ü vefat etmişti. Tedaviye alı-
nan 18 hastanın tamamı şifa bulmuştu. 

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasın-
dan (23 Temmuz 1923) sonra Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti İstanbul’da 
gemilerin kontrolünü ciddi olarak takip 
etmeye başlamış, fare mücadelesine de 
hız vererek küçük odakları söndürmeye 
girişmişti. Aynı yıl 5 Şubat-12 Ağustos 
1923’te görülen 12 vaka üç ölümle sınırlı 
kaldı. Ağustos 1923’te Sıhhiye Müdüri-
yeti, Üsküdar ve Kadıköy civarında veba 
ile mücadele etmek üzere, her birinde 
beş sıhhiye memuru bulunan üç gurubu 
faaliyete geçirdi. Bu guruplar Emraz-ı 
Sariye Nizamnamesi’ne dayanarak 
Kalamış-Kuzguncuk arasında; aşılama, 
fare itlafı, hasta tespiti, dezenfeksiyon 
ve temizleme yapacaklardı. Ertesi yılın 
ağustosunda Cibali’de bir değirmende 
o dönemde akciğer vebası görüldü. 
İstanbul’da ilk kez görülen beş akciğer 
vebası vakasından ikisi vefat etti. Sıhhiye 
Müdüriyet-i Umumiyesi, vebanın yayıl-
masını önlemek amacıyla Asmaaltı’ndaki 
çuvalcı dükkânlarını bir süre kapattı.

Bütün ihtimamlara rağmen akciğer 
vebası 29 Ekim 1925’ten itibaren hızla 
yayılarak 150 aileyi perişan etti. Akciğer 
vebası vakaları nedeniyle Ekim 1926’da; 
Eminönü, Unkapanı, Tahtakale, Kü-
çükpazar, Tophane, Kasımpaşa ve civarı 
veba mıntıkası ilan edildi. İstanbul 
Vilayeti günlük gazetelerle buralarda-
ki halka mecburi aşı yapılacağını, aşı 
yaptırmayanların Ceza-yı Kanuniye’nin 

263. maddesi uyarınca bir aydan bir 
seneye kadar hapis ile cezalandırılaca-
ğını ilan etti. Ekim ayının ilk on beş 
gününde 1.100 kişiye veba aşısı yapıldı. 
İstanbul’da 1929 yılına kadar tek tük 
veba vakaları görülmüşse de bu tarihten 
sonra vebaya rastlanmamıştır. 

Veba hastaneleri

İstanbul’daki Cizvit rahipler, Taksim’de 
bugünkü Fransız Kültür Merkezi’nin 
yerinde “Hopital Saint-Louis” (St. 
Louis Hastanesi) adını verdikleri bara-
kadan ibaret bir vebalılar hastanesini 
faaliyete geçirdiler (1610). Daha sonra 
yanan hastane Marsilya Ticaret Odası 
tarafından onarıldı (1696). Bu hastane 
ileriki yıllarda “Hopital des Français de 
Péra” (Pera Fransız Hastanesi, 1719) ve 
“Hopital des Français de la Peste a Péra 
(Pera Fransız Veba Hastanesi, 1724)” 
adlarını aldı. Bir Katolik papaz vebaya 
tutulanlara burada dini yardımda bulu-
nuyor, ölenleri de gömüyordu.

Rum cemaati Yedikule’de bir veba 
hastanesi yaptırmıştı (1753). Ardından 
Beyoğlu-Taksim’de Rum cemaatinin 
ikinci veba hastanesi olan Stavridro-
miu açıldı (1779). İtalyan Dr. Eusebio 
Valli bu hastanede başhekimlik yaptı 
(1802-1804). III. Selim’in fermanıyla 
yasal statü kazanan bu hastanelerden 
Yedikule Veba hastanesi bir yangında 
zarar görünce 1793 yılında yenilendi. 
Bir süre sonra Yedikule Veba Hastane-
si’nin hemen yanında Ermeni Hastanesi 
(Surp Pırgiç) hizmete girdi (1834). Bir 
veba hastanesi ile komşu olmak Ermeni 
cemaatini huzursuz etmişti. Tedavi veya 

ziyaret amacıyla gelenlerin vebayı yay-
dıklarını ileri sürüp Yedikule Veba Has-
tanesi’nin uzak ve tenha bir yere nak-
ledilmesini talep ettiler (1836). Aslında 
Rum cemaati de hastanenin önünden 
geçen yoldan rahatsızdı. Ermenilerin is-
teği yerinde bulundu ve anayoldan 200 
m. uzaklıkta yeni bir hastane yapıldı. 
Hastalar Panoliko (Veba Hastanesi) 
adı verilen bu hastaneye taşındı (1839). 
Doktorlar hasta koğuşlarına giderken, o 
dönemde vebanın yayılmasını önlediği-
ne inanılan tafta kumaşından yapılmış 
ceketler giyer, vizitten sonra da vebadan 
korunmak amacıyla alkol alırlardı. 

Ermeni cemaati ise vebaya yakalanan 
mensupları için Yedikule’deki Surp 
Pırgiç Ermeni Hastanesi bahçesine, 
Surp Hagop Vebahanesi’ni yapmış-
lardı (1833). James Ellswort DeKay’in 
bu yıllarda gezdiği Avrupalılar için 
yapılmış veba hastanesi, muhtemelen 
Fransızların Taksim’deki veba hastane-
siydi ve o zamana kadar hiçbir hasta 
buradan canlı çıkmamıştı.

İstanbul’daki son büyük salgında Kız 
Kulesi, dört tarafı denizle çevrili olduğu 
için iyi bir tecrit yeri olduğu düşünce-
siyle, “Kız Kulesi Mat’ûnîn (Vebalılar) 
Hastanesi” adıyla vebaya yakalanan 
askerlere tahsis edildi (1836-1837). İstan-
bul’da yaşamakta olan İtalyan Dr. Anton 
Lago (Antonio Lagope, 1808-1893) 
bu salgın sırasında Kız Kulesi’ndeki 
vebalıların tedavileri için üstün gayret 
sarf etmişti. Fransa elçiliğinin tavsiyesiy-
le karantina hekimi olarak tayin edilen 
Fransız Eczacı A. F. Bulard da Kız Kule-
si’ndeki 20 vebalıyı tedavi etmişti.

Evliya Çelebi, İstanbul’daki vebada, sur 
kapılarından üç bin cenaze çıktığını 
duyan Yavuz Sultan Selim’in salgını def 
etmek için halkı Kadir gecesi Ayasofya’ya 
toplattığını naklediyor.
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Türkiye’nin dört bir yanında yeni tip 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 
oluşturulan “Vefa Sosyal Destek 
Grubu” 65 yaş ve üstü olan, kronik 
rahatsızlığı bulunan vatandaşların 
yardımına koşuyor. Bu süreçte 
yetkililerin özellikle yaşlılarımızdan tek 
bir isteği var: 
“Bir ekmek dahi olsa bizi arasınlar, 
kapılarına kadar götürürüz. Bizlerin 
tek isteği var, insanlarımız evlerinde 
kalsın.”



4646 1 8 6 8  D E R G İ  /  M Ü L T E C İ  Ç O C U K L A R  İ Ç İ N  Ö N C E  E Ğ İ T İ M

MÜLTECİ 
ÇOCUKLAR İÇ İN
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2011’den beri devam eden Suriye’deki 
savaş yüz binlerce insanın hayatını 
kaybetmesine, milyonlarca insanın ise 
evlerini terk etmesine neden oldu. Kısa 
sürede “bitti, bitecek” diye herkesin 
ümitle beklediği ancak büyük insani 
felaketler, yıkımlar, ölümler ve travmalar 
üretmeye devam eden Suriye krizi ne 
yazık ki onuncu yılına girmek üzere. 
Suriye’de barış ve güvenli ortamın 
sağlanamaması ve çözüm konusunda 
oluşan ümitsizlik, Suriye’den bölge 
ülkelerine ve Avrupa’ya doğru göç 
hareketlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan 

bu yana tanık olunmayan ölçeklere 
ulaşmasına yol açtı. 

Türkiye ise bu süreçte izlediği açık 
kapı politikasıyla dört milyona 
yakın Suriyeliye sahip çıkarak tüm 
dünyaya adeta insanlık dersi verdi. 
Son zamanlarda Yunanistan’ın tüm 
dünyanın gözü önünde sınırdaki Suriyeli 
mültecilere, insanlık dışı muamelelerde 
bulunması, Meriç nehrinin aynı 
zamanda Türkiye toprakları ile nihayet 
bulan bir insanlık sınırı olduğunu bir 
kez daha kanıtladı. 

Dünyada her 5 çocuktan 
1’i eğitim hakkından 
faydalanamıyor. Savaş ve 
doğal afet bölgelerinde 
eğitim dışı kalan 
çocuk sayısı ise 104 
milyon. Dahası mülteci 
çocukların okul dışı 
kalma ihtimalleri diğer 
çocuklara oranla 5 kat 
daha fazla.
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303 milyon çocuk eğitim alamıyor

Savaş, doğal afet, çatışma gibi nedenlerle zorunlu 
olarak göç edenlerin en talihsiz kesimi şüphesiz 
çocuklar oluyor. Bilhassa mülteci çocukların bireysel 
gelişimleri, göç ettikleri ülkeye uyumları, sosyal 
ve iktisadi yaşama katılımları ve daha müreffeh 
bir gelecek inşa edebilmeleri için hayati nitelikte 
olan eğitim faaliyetleri sekteye uğruyor. Halbuki 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası 
antlaşmalar milliyeti, dili, inancı, etnik kökeni ne 
olursa olsun bir çocuk dünyanın her neresinde yaşıyor 
ise o çocuğun eğitim alma hakkı olduğunu beyan 
eder. Ülkeler ise sınırlarında bulunan çocukların 
eğitimlerini sağlamak ile yükümlüdürler. Ancak 
teoride bu kadar açık ve net olan eğitim hakkından ne 
yazık ki her çocuk yararlanamıyor. UNICEF’in 2018 
raporuna göre dünyada 5-17 yaş arasında 303 milyon 
çocuk eğitim dışında kalmıştır (“A future stolen: 
Young and out of school”, https://data.unicef.org/
resources/a-future-stolen/#).  

Bir başka ifadeyle dünyada her 5 çocuktan 1’i eğitim 
hakkından faydalanamıyor. Savaş ve doğal afet 
bölgelerinde eğitim dışı kalan çocuk sayısı ise 104 
milyon. Dahası mülteci çocukların okul dışı kalma 
ihtimalleri diğer çocuklara oranla 5 kat daha fazla. 
Bu trajik rakamlar dünyanın en korunması gereken 
varlıkları olan çocukların en fazla tehdit altında 
olduğunu gösteriyor. 

Büyük bir sorumluluk

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) verilerine 
göre bugün Türkiye’de 3 milyon 588 bin 131 Suriyeli 
bulunuyor. Bunların yarısından fazlası ise çocuk ve 
gençlerden oluşuyor. Yine resmi rakamlara göre, okul 
öncesi dahil olmak üzere temel eğitim çağında olması 
gereken 5-18 yaş aralığındaki Suriyeli çocuk sayısı 1 
milyon 181 bin gibi muazzam rakamlara ulaşabiliyor. 
Üniversitede veya istihdam edilmiş olması gereken 

19-24 yaş aralığındaki gençler ise 495 binlik bir kitleyi 
oluşturuyor (“Geçici Koruma”. https://www.goc.
gov.tr/gecici-koruma5638 Erişim Tarihi: 19 Mart 
2020). Ayrıca Türkiye’de doğmuş ve eğitim çağına 
yaklaşmakta olan 0-4 yaş aralığında 491 bin Suriyeli 
bebek ve çocuk bulunuyor. Dolayısıyla büyük bir 
Suriyeli nüfusun eğitim ihtiyacına cevap vermek gibi 
önemli bir sorumlulukla karşı karşıyayız. 

Türkiye 2012 yılından bu yana hem kamu kurumları 
hem de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Suriyeli 
çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için 
önemli çalışmalar yürütüyor. Göçün ilk yıllarında 
Suriyelilerin kısa sürede ülkelerine geri dönecekleri 
varsayılarak STK’ların öncülüğünde kendi dillerinde 
kendi müfredatlarında ve kendi öğretmenleriyle 
eğitimlerine devam ettikleri Geçici Eğitim Merkezleri 
(GEM) oluşturuldu. 

Sağlıklı bir entegrasyon için…

Daha sonra savaşın uzaması ve Suriyelilerin kalıcı 
olacakları gerçeğinden hareketle Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Suriyeli çocukları Türk eğitim 
sistemine entegre çalışmalarına başlayarak Suriyeli 
çocukların devlet okullarında eğitim almalarına 
olanak sağladı. Bugün gelinen noktada 25 bin 278’i 
GEM’lerde, 633 bin 271’i devlet okullarında olmak 
üzere 658 bin 549 Suriyeli çocuk eğitimlerine devam 
ediyor. Çağ nüfusu ile kıyaslandığında nüfusun 
yaklaşık yüzde 55’i örgün eğitime dahil olmuş 
durumdadır. Ancak eğitime erişen mülteci çocukların 
eğitim süreçlerinin daha nitelikli olması için 
çalışmalara ihtiyaç var. 

Öncelikle nitelikli bir Türkçe dil eğitimi 
sağlanmalıdır. Zira sağlıklı bir entegrasyon için dil 
öğrenimi kaçınılmazdır. Anadili ve kültürü farklı 
çocukların eğitimleriyle ilgilenen ve ilgilenecek olan 
öğretmenlerin profesyonel eğitimlerden geçmesi 
gerekmektedir. 

Savaş, doğal afet, çatışma gibi nedenlerle zorunlu olarak göç 
edenlerin en talihsiz kesimi şüphesiz çocuklar oluyor. Bilhassa 
mülteci çocukların bireysel gelişimleri, göç ettikleri ülkeye 
uyumları, sosyal ve iktisadi yaşama katılımları ve daha müreffeh 
bir gelecek inşa edebilmeleri için hayati nitelikte olan eğitim 
faaliyetleri sekteye uğruyor.
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Çift yönlü entegrasyon

Ayrıca küçük yaşlarına rağmen travmatik izler bırakan 
savaş koşullarına maruz kalan çocukların rehabilitasyonu 
için okulların rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi 
oldukça mühimdir. Bunlarla birlikte entegrasyonun çift 
yönlü olduğu unutulmamalı ve yapılacak olan çalışmalara 
yerliler de dahil edilmelidir. Böylece mülteci çocuklar için 
büyük bir sorun teşkil eden iletişimsizlik ve önyargıların 
da azalmasına katkı sağlanmış olur.

Okul dışı kalan çocukların eğitimleri önündeki engeller ise 
daha çok olumsuz ekonomik şartlar, dil bariyeri, eğitime 

uzun süre ara verme, maddi ya da kültürel sebeplerden 
dolayı erken evlilik, ailelerinin sık sık yer değiştirmeleri 
gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. 

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/
göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının 
okula devam etmesi şartıyla 2003 yılından bugüne 
uygulanmakta olan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) 2017 
yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılay ve UNICEF iş birliğiyle 
Suriyeli ve diğer mülteci çocukların eğitime erişimlerinin 
sağlanması için genişletilmiştir ([“Şartlı Eğitim (ŞEY) ve 
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Suriye’de barış ve güvenli ortamın 
sağlanamaması ve çözüm konusunda 
oluşan ümitsizlik, Suriye’den 
bölge ülkelerine ve Avrupa’ya 
doğru göç hareketlerinin İkinci 
Dünya Savaşı’ndan bu yana tanık 
olunmayan ölçeklere ulaşmasına yol 
açtı. Türkiye ise bu süreçte izlediği 
açık kapı politikasıyla dört milyona 
yakın Suriyeliye sahip çıkarak tüm 
dünyaya adeta insanlık dersi verdi.

Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı” https://www.ailevecalisma.gov.
tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/sartli-egitim-saglik-
yardimi/], [“Türkiye Şartlı Eğitim Yardımı Programı” erişim 
tarihi: 21 Nisan 2019 https://multeciler.org.tr/turkiye-sartli-
egitim-yardimi-programi/ 09 Aralık 2018]). 

Şartlı Eğitim Yardımı programına uygun görülen yabancı 
ailelerin yardımları Kızılay Kart aracılığıyla ulaştırılmaktadır 
(“Türkiye Şartlı Eğitim Yardımı Programı” erişim tarihi: 21 
Nisan 2019 https://multeciler.org.tr/turkiye-sartli-egitim-
yardimi-programi/ 09 Aralık 2018). Böylece ilköğretimde 
okuyan her erkek çocuk için 35 TL, her kız için ise 40 TL; 
ortaöğretimde okuyan her erkek çocuk için 50TL kız için ise 
60 TL ödenmektedir (World Bank, World Food Programme, 
Turkish Red Crescent: Emergency Social Safety Net Post-
Distribution Monitoring Report, Round 1, 2018). Eylül 2019 
verilerine göre 525 bin Suriyeli çocuk ŞEY programından 
yararlanmaktadır. Dolayısıyla uygulanan sosyal yardım 
programı, ekonomik zorluklar nedeniyle eğitime devam 
edemeyen çocukların okula erişimlerine büyük katkı 
sağlamaktadır. Ancak eğitime devam edemeyen 500 binin 
üzerinde çocuk olduğu unutulmamalı ve tek bir çocuğun 
eğitimsiz kalmaması için kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 
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“Evimiz boyandığı için buraya piknik yapmaya geldik. Bittiğinde geri 
döneceğiz.”

Mültecilerin Avrupa ülkelerine geçiş yapmak için yoğunlaştığı ilk 
günler Yunanistan sınırındayım. Meriç’in kıyısındaki bir ağacın 
dibinde oturmuş Yelda’yı dinliyorum. Yedi yaşındaki Yelda, ailesiyle 
Kütahya’dan gelmiş. Ormanın içerisine naylondan yaptıkları çadırda 
on kişiyle yaşıyor. Yelda, evlerinin boyandığını, bu yüzden ormana 
piknik yapmaya geldiklerini söylüyor. Ev rengârenk olacağı için biraz 
uzun sürüyormuş. Babasına birkaç kez eve dönmek istediğini söylese 
de babası onun yerine telefondaki başka insanların sözünü dinlemişti, 
bu yüzden kızgındı ona. Mutluydu aynı zamanda, döndüğünde 
caminin yanındaki evini rengârenk bulacaktı. 

Afganistan’daki kötü adamlar babasını dövdükleri için Türkiye’ye 
gelmişlerdi. Kütahya’da bir süre kaldıktan sonra babası onları bir 
arabaya bindirip buraya getirmişti. Yelda, tüm bunları birkaç ayda 
öğrendiği Türkçesiyle anlatıyordu. Kulağıma eğilip bir sır vermek 
istediğini söyledi. 

Aramızdaki sır

Meriç nehrinde bir Deniz Kızı görmüş ve bunun aramızda kalmasını 
istemişti. Uzun kuyruklu, rengârenk tüylü bir Deniz Kızı… Ben de 
ona Afganistan’da gördüğüm Deniz Kızı’ndan bahsettim. Artık bir 
sırrımız vardı. 

Ertesi gün Yelda’yı bulduğumda ilk cümlesi özür dilemek oldu. 
Zira verdiğim sırrı babasına anlatmış ama kimseye söylememesi için 
söz almıştı. Yelda Kütahya’daki evlerini anlatırken birden gözlerim 
yaşarmaya başladı. Boğazım tıkanıyor, nefes almakta güçlük 
çekiyordum. Bir anda her taraftan çocuk çığlıkları yükseldi. Sağıma 
döndüğümde Yelda çadırına doğru koşuyordu.

İnsanlar gözleri kapalı, boğazlarındaki hırıltıyla etrafa kaçışıyordu. 
Sığınacak bir yerleri olmasa da gazdan en az etkilenebilecekleri bir 
ağaç dibi, çadır içi, boşluk arıyorlardı. Sanki İsrafil sura üflemiş de 
herkes mahşer alanında varacağı yeri arıyordu.

Göz kapaklarımın birbirine değmesine bile dayanamıyordum. Yüzüm 
yanıyor, boğulacakmışım gibi hissediyordum. Yunan polisi aralıksız 
biber gazı atmaya devam ediyor, birçoğu yanı başımıza düşüyordu.
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Afganistan’daki kötü adamlar babasını dövdükleri için Türkiye’ye 
gelmişlerdi. Kütahya’da bir süre kaldıktan sonra babası onları bir arabaya 

bindirip buraya getirmişti. Yelda, tüm bunları birkaç ayda öğrendiği 
Türkçesiyle anlatıyordu. Kulağıma eğilip bir sır vermek istediğini söyledi. 
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Rüzgârla gelen biber gazı

Kafamı kaldırdığımda bir kapsülün yüzüme doğru 
geldiğini fark ettim. Ani bir sıçrayışla yanımdaki tepeciğe 
atladım ve sağ elimle, dizlerim yaralandı. Bir göçmenin 
yardımıyla ayağa kalkıp kalabalıkla birlikte sınırın 
tersi yönüne gitmeye başladım. Tellerden uzaklaştıkça 
kurtulacağımızı sanıyordum oysa ardımızdan esen rüzgâr 
beraberinde biber gazını da getiriyordu. 

İnsanlar iyi geldiğini düşünerek yüzlerini yaktıkları ateşin 
dumanına çeviriyordu. Bir adam içtiği sigarayı eşinin 

gözlerine üflüyor, yanındaki çocuk elleriyle yakalamaya 
çalıştığı dumanı yüzüne sürüyordu. Sırtını ağaca yaslayan 
bir kadın oğlunun başını göğsüne bastırıyordu. Gün 
battığında her şey durulmuştu, ağlamayı sürdüren birkaç 
çocuk dışında.

Ertesi sabah sınıra geldiğimde biber gazı kokusunu 
alabiliyordum. Güvenlik noktalarını geçtikten sonra 
Yelda’nın kaldığı çadıra yöneldim. Dünkü o pırıl pırıl 
çocuktan geriye bîtâb bir kızcağız kalmıştı. Biraz 
neşelenmesi için Kızılay’ın onun için gönderdiği 
hediyeleri verdim.

Yelda’nın bir Deniz Kızı’na dönüştüğüne 
inanıyorum ve ormana sadece piknik yapmaya 
geldiklerine de. Bir başkası dinlese o da 
inanırdı. Ama karşılarına dikilen polisler 
ona inanmıyor, o içten gülümsemesine gaz 
bombaları ve mermilerle karşılık veriyordu. 
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Gülümseyişinden, daha iyi olduğu anlaşılıyordu. 
Karşımızda her renkten, dilden, milletten insanlar 
yaşayabilecekleri bir yer yapmaya çalışıyor; biz 
Yelda’yla suda gördüğü Deniz Kızı’nı konuşuyorduk. 
Yelda, arkadaş bulabilmek için Deniz Kızı olmak 
istediğini söylüyordu. Hatta bir anlığına Deniz Kızı 
olmuş, kimseye görünmeden eski haline dönmüştü. 

Yelda’nın bir Deniz Kızı’na dönüştüğüne inanıyorum 
ve ormana sadece piknik yapmaya geldiklerine de. Bir 
başkası dinlese o da inanırdı. Ama karşılarına dikilen 
polisler ona inanmıyor, o içten gülümsemesine gaz 
bombaları ve mermilerle karşılık veriyordu. 

Yanından ayrılırken bir şarkı söylemek istiyor bana. O 
söylüyor, ben yürüyorum. Ardımda bıraktığım Yelda, 
bir aydır sınır kapısında ve hâlâ evlerinin boyanmasını 
bekliyor.
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Osmanlılar çocuğu toplum içerisinde 
bir birey olarak görüyor ve ona değer 
veriyordu. Doğumundan mektep 
hayatına gelene kadar çocuk birçok 
önemli devreden geçer ve toplum bu 
süreçte çocuğu geleceklerinin temina-
tı olarak görür, onun iyi yetişmesi için 
seferber olurdu. 

Başta doğumuyla birlikte başlayan 
özel gün algısı çocuğun sünnetiyle 
devam eder, okula başlamasıyla yapı-
lan törenlerle zirve noktasına çıkardı.

Ninnilerle sadece ağlayan çocuk 
susturulmuyor yahut uyutulmuyor, 
onlara ilk dil ve edebiyat bilinci 
bunlarla kazandırılıyordu. Çocuk, 
ilerde konuşacağı dilin musikisiyle ve 
kelimeleriyle ninnilerle tanışıyordu. 
Gerçekten de ninniler, geniş ve çok 
anlamlı bir dünya, bir bakıma anne 
gönlünden dile dönüşen saf, samimi 
bir dua idi. 

Eğlenerek öğrenmek

Bu paradoks cümle hemen her ma-
salın başında yer alırdı. Daha bu ilk 
cümleyle bir hayal dünyası açılırdı 
çocuğun önünde. Çocuğun şahsi-

yet oluşumu her şeyden önemliydi. 
Masallar, en çok bu konuda çocukları 
beslerdi. 

Çocuklar masalla bir taraftan eğle-
nirken bir taraftan da öğreniyordu. 
Hayal gücü genişliyor, hayatın ve 
insanların çelişkilerini görüyordu. 
Hayal içinde hayata hazırlanıyordu. 
Bu yüzden masal, hayatın en gerçek 
yanına dönüşmekteydi. 

“Eğlendirirken öğretmek.” Osmanlı 
en çok buna önem vermekteydi. Bu 
konuda bilmeceler bulunmaz bir im-
kândı. Öyle ya insan zihni gelişmek 
için dikkate, algılamaya, yoğunlaşma-
ya, nesneler arasında bağlar kurabil-
meye müsait hale getirilmeliydi. “Ak 
tavuk suda yüzer”in “sabun” oldu-
ğunu, “Bir fırınım var, dört somdun 
ekmek alır”la “ceviz”in anlatılmak 
istendiğini bulabilmek bir dikkat 
meselesidir. Bilmeceler, işte böylesi 
bir eğitim materyali oldular. Çocuk, 
dilinin sanatlı yönüyle bilmecelerde 
karşılaşırdı. 

Bu bağlam içerisinde tekerlemelere 
de bir paragraf açmak gerekir. Hâlâ 
ilgi çeken “Hendek mendek/saksağan 

leylek/çikolata sümbül melek/eline 
verdim bir bebek…” şeklindeki teker-
lemeler bilgisayar oyunlarıyla boğu-
lan çocuk ruhlarına bahçede, parkta, 
sokakta kendi oyunlarını kendilerinin 
kurmalarına imkân veriyorlar. 

Eğitimin ilk adresi

Sıbyan mektebi, Mekteb-i sıbyan, Taş 
mektep, Muallimhane, Muallimhane-i 
sıbyan, Dâru’t-talim gibi adlarla da 
anılan mahalle mekteplerinin mera-
simleri, gelenekleri, eğitim-öğretim 
tarzı, mimarisi, folkloru, binaları, 
eşyası incelemeye değer konulardır. 
Çocuksuluk; gürültü, kalabalık, neşe 
ve yaramazlık ile dolu anlar; din ve 
ahlâk kültürünün küçük yaşlardan 
itibaren kişiliklere sirayeti; zengin 
ve renkli tipler, eşyalar, teamüller; 
geleneksel hayatımızda okumaya, 
okuyana atfedilen değer; dinî inanç-
ların ve kültürün hayatın her alanı-
na derinliğine nüfuz etmesi... gibi 
birbirini besleyen öğelerden hepsi ilgi 
çekicidir. 

Sıbyan mekteplerinin eğitim ve hiz-
met kadrosu şüphesiz yere ve zamana 
göre değişiyor. Birçok yerde sadece 

DOĞUMUNDAN OKULA 

ESKİ İSTANBUL’DA 
ÇOCUK HAYATI

Ninnilerle sadece ağlayan çocuk susturulmuyor yahut uyutulmuyor, onlara ilk dil ve  
edebiyat bilinci bunlarla kazandırılıyordu. Çocuk, ilerde konuşacağı dilin musikisiyle ve 

kelimeleriyle ninnilerle tanışıyordu.

H A S A N  M E R T  K AYA
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“Eğlendirirken öğretmek.” Osmanlı en çok buna önem vermekteydi. Bu konuda 
bilmeceler bulunmaz bir imkândı. Öyle ya insan zihni gelişmek için dikkate, algılamaya, 
yoğunlaşmaya, nesneler arasında bağlar kurabilmeye müsait hale getirilmeliydi.

tek kişi var: Hoca. Nerde ise her şeyi o yapıyor. 20-30 belki 
bunun iki misli talebe ile tek başına eğitim-öğretim faali-
yetlerini yürütüyor. Fahri yardımcıları bazen cami cemaati, 
veliler ve mahalle sakinleri. Hocaların önemli bir kısmı 
aynı zamanda köyün, mahallenin camisinin imamıdır. Belli 
bir düzeyde medrese eğitimi almış ve sadece mektep mual-
limliği yapan hocalar da vardır. 

Amin alayı ve ilk ders

Evin küçük çocuğu 5-6 yaşına gelince mektep çağına gel-
miş olurdu. Sıbyan mektebine başlamak çocuk için olduğu 
kadar aile için de bir dönüm noktasıydı. Bu önemli güne 
bir düğün kadar gösterişli olan Amin Alayı ile başlanırdı. 
“Amin Alayı” bir diğer tabirle “Bed-i Besmele Cemiyeti” kı-
saca okula başlayacak çocuğun; hocanın, kalfa ve bevvabın 
(hademe), öğrencilerin, mahalle çocukları ile diğer mahalle 
ahalisinin iştirak ettikleri, kalabalık bir törenle evden alı-
nıp mahallede belli adetler çerçevesinde bir tur atıldıktan 
sonra evde yahut mektepte ilk dersini alma merasimiydi. 
Bu merasim için birkaç ay bazen de bir yıl önceden tatlı bir 
hazırlık telaşı başlardı. 

Çocuğun annesi öncelikle oğluna/kızına iki kat elbise 
yaptırmakla işe başlardı. Elbiselerden birincisi her gün 
giydiklerinden daha iyice olur, diğeri de amin alayının icra 
edileceği gün giyeceği kıymetli takılarla süslenmiş bir elbi-
se olurdu. Bu ikinci elbise erkek çocuklar için eski adetlere 
göre Hind çitarisinden (bu ipekle karışık pamuk ipliği ile 
dokunmuş sarı ve kırmızı çubuklu bir kumaştı) entari, kıy-
metli bel şalı, altın baş Hind tülbenti sarık, tepesi inci düğ-
meli ufak kâtibî kavuk, mevsimine göre kürk veya cübbe, 
sarı mest veya pabuç, bele sokmak için murassa suranî’den 
ibaretti. 19. yüzyılın sonuna doğru fes giyilmeye başlanınca 
bu ikinci elbise de ekâbir memurların resmi günlerde giy-
dikleri forma örnek alınarak sırmalı setre, sorma kolan kı-
lıç, yanları sırma zihli pantolon ve festen meydana gelmiş-
tir. Ayrıca feslerin önüne değerli bir elmas iğne, tepesine 
de bir parça şap, bir mazı ve beş pençeli mavi boncuktan 
ibaret olan nazarlık takılırdı. Elbisenin yanı sıra çarşıdan 
alınan veya sandıktan çıkarılan kadife, atlas, peluş yahut 
gezi bir kumaş parçasından üzeri sırma işli ve sırma şeritli 
bir cüz kesesi dikilir, altınla tezhip edilmiş bir elifba cüzü 
ile gümüş bir hilal hazırlanırdı. Yine mektepte çocuğun 
oturması için yuvarlak, üzeri şal ile kaplanmış gösterişli bir 
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minder, kitap koymak için müzeyyen 
bir rahle ile minderi rahleye bağlamak 
için ayrı renkte bir şal da hazırlanırdı. 
Okunacak cüz, sahaflardan tedarik 
edilirdi. Ayrıca davetlileri çağırmak 
için de yine valide hanım iki elbisesin-
den süslü olmayanı giydirdiği çocu-
ğunun elinden tutarak bizzat büyük 
zevatın haremlerine giderdi.

Çeşit çeşit börek ve tatlılar…

Çocuğun babası ise genellikle eve en 
yakın mahalle mektebi hocasına haber 
göndererek gidip konuşur ve beraber 
gün kararlaştırılırdı. Bazen de eve da-
vet edilerek yemek sonrası hoca efendi-
ye mahdumu veya kerimesini mektebe 
vermek niyetinde olduğunu belirtirdi. 
Hoca efendi ise gerekli hazırlığın yapıl-
ması için gün belirlerdi. Arabi aylardan 
Safer uğursuz sayıldığı için buna rastla-
mamasına özen gösterilir, bu günlerin 
kandil, pazartesi yahut perşembe günle-
ri olmasına itina edilirdi. 

Amin alayı günü okunacak ilahiler için 
mektebin ilahici takımı haberdar edilir 
yahut başka mekteplerin daha güzel 
ilahici takımları varsa onlar tutulur-
du. Cemiyet günü binilecek vasıta da 
önceden tedarik edilir çocuk erkek ise 
yumuşak huylu bir at/midilli seçilir, 
sırmalı eğer ve takımlar vurulur, kız 
ise bir araba hazırlanırdı. 

Yine adet olduğu üzere mektep çocuk-
larına ikram edilecek lokmayı dökmek 
üzere Kadayıfçı esnafından birisi ile 
anlaşılırdı. Bunun yanı sıra mektep 
hocası, kalfa ile yakın akrabaları için 
yemekler hazırlanır çeşit çeşit börek ve 
tatlılar yapılırdı.

Bir diğer adet ise mektep günü gelme-
den yeni kıyafetleri giydirilen çocuk, 
zihninin açık, feyzi ziyade olması için 
Eyüp Sultan, Baba Cafer, Beşiktaş 
civarında Yahya Efendi gibi evliyaların 
türbelerine götürülerek türbedara ne-
fes ettirilir, tespihten geçirilirdi. Çocuk 
bundan sonra da ailenin büyüklerine, 

yakın ve hatırlı dostlarına el öpmeye, 
dua almaya sevk edilirdi.

Amin alayı günü geldiğinde önceden 
haber verilen okul çocukları sabah-
leyin bayramlık elbiseleri ile okula 
gelirlerdi. İkişerli sıralar halinde 
dizilir önde ilahiciler yüksek sesle ve 
koro halinde ilahiler okuyarak, arkada 
aminciler de beyit aralarında “amin” 
diye bağırarak neşe içinde mektebe 
başlayacak çocuğun evine doğru yol 
alırlardı. Evde bekleyen çocuk ise yeni 
elbiselerini giymiş, boynunda bir şal 
ile özenle işlenmiş sırmalı cüz kesesi 
takılı olduğu halde evin kapısı önün-
de hoca ile ilahici takımını beklerdi. 
Amin alayı köşeden görününce hemen 
dışarı çıkılır, hoca gelince dua eder, 
kapının dışında önceden hazırlanmış 
arabaya yahut midilliye binilirdi. 
Hazırlanan vasıta araba ise, çocuk 
bir tane olduğu takdirde yanı başına 
akrabasından veya komşuların aynı 
yaştaki bir çocuğu, karşısına da ailenin 
yakınlarından biri otururdu. Ağır 
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ağır yürümeye başlayan arabanın/atın önünde iki 
kişi atlastan yastık üzerinde cüz kesesi ile elifbayı, 
arkasındaki, çocuğun mektepte oturacağı minderle, 
okurken üzerine cüzünü koyacağı rahleyi taşırdı. 
Bunların peşi sıra hoca ve ilahiciler ile aminciler yü-
rürdü. Çocuğun ailesi, davetliler ve halk da kafilenin 
arkasından giderdi. 

Yunus Emre’den ilahiler

İlahi okuyan çocukların başındaki ilahicibaşı, diğer-
leri arasında en çok musiki bilen olduğu için alayı 
ve ilahiyi idare ederdi. Bundan dolayı bazen birinci 
sıranın sağ tarafında bulunur, bazen önüne geçip 
yüzü talebeye ve alaya karşı olduğu halde arka arka 
yürürdü. İlahinin iki mısrası okununca ilahiciler 
durur ve talebe “amin” diye bağırırdı. O dönemlerde 
şimdiki gibi açık Türkçe mektep şarkıları olmadığın-
dan okunan ilahiler daha ziyade dini ve mistik ma-
hiyette olup, Yunus, Niyazi gibi sade ve açık Türkçe 
yazanların manzumeleri söylenirdi. 

Alayın geçtiği cadde ve sokaklarda ona rastgelenler 
oturuyor ise ayağa kalkar, dükkanlarda çalışanlar 
kapılara koşarak bir düğün havasında yaşanan amin 
alayını seyrederlerdi. Turu tamamlayan kafile kimi 
zaman mektebe kimi zaman da yine çocuğun evine 
gelirdi. Eve gelindiğinde kapı önünde durulur, bura-
da da ilahilerin ardından talebeler tarafında gülbank 
denilen dua okunurdu.

Gülbankın ardından amin alayına iştirak edenlerle 
beraber eve girilirdi. Davet edilen misafirler geldikçe 
selamlıkta ağalar, haremde kalfalar tarafından karşı-
lanır kendilerine ayrılan odalara alınır, çubuk ve kah-
ve ikram edilirdi. Mektep hocası öd ağacı ve buhur-
lar yakılarak havalandırılmış, minderler ve seccadeler 
serili evin en büyük odasına alınır, odanın ortasında-
ki önünde rahle duran mindere oturur, mektebe baş-
layacak çocuk da hocanın karşısına otururdu. Şayet 
gelenler arasında ulemadan yahut tarikat şeylerinden 
bir büyük varsa hoca minderini ona teklif eder, onun 
tarafından çocuğa besmele çektirilirdi. 

Evin küçük çocuğu 5-6 yaşına gelince mektep çağına gelmiş olurdu. 
Sıbyan mektebine başlamak çocuk için olduğu kadar aile için de bir 
dönüm noktasıydı. Bu önemli güne bir düğün kadar gösterişli olan 
Amin Alayı ile başlanırdı.
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Besmele çekmek önemli bir husustu. Bundan önce 
ev ahalisinden kimse çocuğa cüz kitabından bir şey 
öğretmez, amin alayını beklerdi. Hasan Ali Yücel bu 
konudaki hatırasını şu şekilde anlatmaktadır: 

“Elifba cüzüm, yaldızlı ve pek sevimli bir kitaptı. 
Alındığı günden ona gönül bağlamıştım. Evdekilere 
içindeki şekillerin ne olduğunu soruyordum. Fakat 
hiçbiri, sanki ağız birliği etmişler, bana birşey söyle-
miyorlardı, çünkü ağzı hayırlı bir hocadan besmele 
demeden okumaya başlamak yövümlü değilmiş…”

Hocanın karşısındaki çocuk boynundaki cüz kese-
sinden elifbasını çıkarıp hoca ile kendi arasındaki 
rahlenin üstüne koyarak ilk sayfasını açar, hocanın 
vereceği işarete söyleyeceği söze dikkat ederdi. Hoca 
Efendi euzü besmele çekerek “Ya Rabbi kolaylaş-
tır, güçleştirme, ya Rabbi okumamı hayır ile bitir” 
anlamına gelen “Rabbiyesir velatüassir rabbi temim 
bilhayır” duasını okurken her kelimede çocuğa tekrar 
ettirirdi. Çoğu zaman yalnızca “elif” harfi gösteri-
lerek ders bitirilir; yine “Ya Rabbi ilmimi, aklımı ve 
anlayışımı arttır” mealindeki “Rabbi zidni aklen ve 
ilmen ve fehmen” cümlesi çocuğa tekrar ettirilerek 
derse nihayet verilirdi.

Çocuklara lokma dağıtılırdı

Ders bitince çocuk önce hocasının daha sonra başta 
babası olmak üzere davetlilerin elini öperdi. Bu 
sırada talebe hafızlar tarafından birer parça Kur’ân 
okunur, sonunda hoca efendi tarafından dua edilerek 
tören bitirilirdi. Ardından adet olduğu üzere lokma 
dağıtılır veya ev sahibi misafirleri önceden hazırlan-
mış sofraya alırdı. Yemek faslından sonra da çocukla-
ra ikişer, üçer kuruş dağıtılır, hoca efendi ile kalfaya 
da hanenin durumuna göre paradan başka cüppelik, 
çuha yahut mintanlık kumaş hediye edilirdi.

Amin alayı günü geldiğinde 
önceden haber verilen okul çocukları 

sabahleyin bayramlık elbiseleri 
ile okula gelirlerdi. İkişerli sıralar 

halinde dizilir önde ilahiciler 
yüksek sesle ve koro halinde ilahiler 

okuyarak, arkada aminciler de beyit 
aralarında “amin” diye bağırarak 

neşe içinde mektebe başlayacak 
çocuğun evine doğru yol alırlardı.
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İlk ders için eve değil de mektebe gidildiğinde ise kimi za-
man öncelikle mektep kapısında kurban kesilir, çocuk içeriye 
ilk adımını o kurbanın kanına basarak atardı. Mektepte kız 
ve erkekler birlikte okuyorsa, alaya iştirak etmeyen kızlar 
bayramlık elbiseleriyle önceden gelmiş, yerlerine oturmuş 
bulunurlardı. Kafile içeriye girer girmez, hoca efendi sınıf 
kapısından karşılar, herkese yer gösterir, çocuk birdenbire 
ürkmesin diye ona da iltifat ederdi. Alaya iştirak edenler yerli 
yerine geçip oturduktan sonra kalfa ile bekçi minderi yere, 
rahleyi de önüne koyarlar, hoca efendi de kendi postuna 
çöker, çocuk da kesesinden çıkardığı elifbasını hocaya uzatır 
yukarıda bahsi geçen merasim tekrarlanmış olurdu. 

Bu ilk dersten sonra kapının dışında ikişerli sıra halinde 
duran çocuklara, yeni mektebe başlayan çocuğun babası ta-
rafından kuruşlar bırakılır, hoca efendi ile kalfaya görevlilere 
paranın yanı sıra hediyeler verilirdi. Yine adet olduğu üzere 
lokmalar okula getirilerek öğrencilere dağıtılırdı. Ertesi gün 
diğer çocuklar gibi mektepte derse başlayan bu küçük çocuk 
böylece hayata ilk adımını atmış olurdu.

Ders bitince çocuk önce hocasının daha sonra başta babası olmak üzere davetlilerin elini öperdi. Bu 
sırada talebe hafızlar tarafından birer parça Kur’ân okunur, sonunda hoca efendi tarafından dua 
edilerek tören bitirilirdi. Ardından adet olduğu üzere lokma dağıtılır veya ev sahibi misafirleri önceden 
hazırlanmış sofraya alırdı.
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Belgesel sinema için gerçeğin 
estetik bir biçimde yeniden ifade 
edilmesi şeklinde bir tanım vardır. 
Bazen gerçeğin tüm yalınlığı ile 
ifadesi o kadar güçlü bir anlatım 
unsuru olur ki başka hiçbir şeye ih-
tiyaç duyulmaz. Ben de insanlığın 
ortak hafızasına notlar düşmek için 
filmler üreten bir yönetmen olarak 
gerçeğin peşinden giderken bu kez 
Samir ile karşılaştım. 

Samir’in anne ve babası can 
güvenlikleri olmadığı için küçük 
kız çocuklarını yanlarına alarak 
ülkeleri Afganistan’dan zorunlu 
göç etmişler. 6 yaşındaki Samir’i ise 
köylerinde anneannesine bırakmak 
zorunda kalmışlar. Ülkenizi terk et-
mek zorunda kalıyorsunuz ve hep-
sinin hayatta kalması için yanınıza 
almak üzere evlatlarınız arasında 
seçim yapıyorsunuz! 

AFGANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE 

SAMİR’İN RÜYASI
Ailesinin kendisini terk ettiğini sanan, donmak üzereyken ölüm tehlikesi 
atlatan, aylarca gece gündüz sokaklarda, dağlarda, ormanda yürümek, 
yaşamak zorunda kalan bir çocuğun yaşadığı travmanın etkisiyle gördüğü 
rüyaları merak ediyordum.

A R M A Ğ A N  P E K K AYA
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Kopenhag’da havalimanına 
indiğimizde kameramı tekrar 
çalıştırdım. Samir önümden 
yürüyordu. Karşılama kapısına 
geldik. Kapı açıldı anne ve 
babası koşarak Samir’e sarıldılar. 
Ellerini öpüyorlardı. Erzurum’da 
bir benzilikte bulunduğunda 
elleri donmuştu çünkü Samir’in. 
Sarılıyorlar kokluyorlardı 
hasretle evlatlarını.

Onlar da kız çocuklarını yanlarına almışlar. Yürüyerek, 
buldukları çeşitli araçlarla aylar süren bir yolculuktan son-
ra Afganistan’dan Danimarka’ya göç etmişler. Kendileri 
gitmişler ancak akılları da “yolda hepsini sağlıklı götüre-
meyiz” diye evde bırakmak zorunda kaldıkları evlatların-
da kalmış. 

Donmak üzereyken bulundu

Samir de bir süre sonra ailesinin hasretine dayanama-
mış. Dayısıyla birlikte evini, köyünü, ülkesini terk etmek 
zorunda kalmış. Yürüyerek Afganistan’dan Türkiye’ye 
kadar gelebilmişler. Sert bir kış günü Erzurum’da don-
mak üzereyken bir benzinlikte bulunmuş Samir. Bu arada 
Danimarka’daki annesi, evladının evi terk ettiğini öğren-
miş ancak aylarca oğlundan haber alamamış. Danirmarka 
Kızılhaç’ına başvurmuş oğlunun bulunması için. Kızılay 
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ve Kızılhaçların aile birleştirme 
programları kapsamında Danimarka 
Kızılhaç’ı ile Türk Kızılay iletişimi 
sonucu Samir’in Türkiye’de olduğu, 
sağlık, eğitim, güvenlik yetkilile-
rinin koruması altında bulunduğu 
bilgisi Samir’in anne ve babasına 
iletilmiş. 

Sonrasında Samir’in ailesine kavuş-
turulması sürecinde Kızılay yetki-
lileriyle birlikte ben de sürece dahil 
oldum. Kameramı alıp Erzurum’a, 
Samir’in yanına gittim. Samir Erzu-
rum’da bir devlet yurdunda kalıyor 
ve okula gidiyordu. 

Onunla iki hafta Erzurum’da sohbet 
ettik. Kamera kapalıyken çok güzel 
konuşuyorduk. Erzurum şivesiyle 
yeni öğrendiği Türkçesiyle hitap 
ediyordu bana. Anadolu’nun tüm 
yörelerinin şivelerinin her birinin 
hayranı bir yönetmen olarak onun 
o çocuksu diliyle kurduğu cümleler 
farkında olmadan benim de konuş-
mamı değiştiriyordu. Kamerayı açıp, 
“haydi bu konuştuklarımızı kame-
raya da kaydedelim” dediğimde ise 
susuyordu. Ciddi bir travmadan 
çıkmıştı çünkü. Hiç acele etmedim. 
Bana çabuk alışmıştı ancak kamera-
ya da alışması için sabırla bekledim. 

Beşiktaşlı Samir

Birlikte sinemaya gittik. Palandö-
ken’in zirvesine çıktık. Çarşı pazar 
gezdik. Resimler yaptık. Oyunlar 
oynadık. Beşiktaşlı olduğumu 
öğrendiğinde o da Beşiktaş taraf-
tarı olmaya karar vermişti. Zaman 
zaman da Danimarka’daki annnesi, 
babası ve kız kardeşleriyle görüntülü 
konuşturuyor ve onları çekiyordum. 
Bu arada hukuki süreç işliyor ve 
Erzurum, İstanbul ve Kopenhag 
yolculuğumuz için gün sayıyorduk. 
Samir’i annesine götürecektik. 



65

Cephenin bir diğer tarafında Osmanlı 
pilotu Salih Ekrem ve silah arkadaşlarının 
mücadelesine tanıklık ediyor Çanakkale 
toprakları. 

Ailesinin kendisini terk ettiğini sanan, donmak üzereyken ölüm 
tehlikesi atlatan, aylarca gece gündüz sokaklarda, dağlarda, or-
manda yürümek, yaşamak zorunda kalan bir çocuğun yaşadığı 
travmanın etkisiyle gördüğü rüyaları merak ediyordum. Zaman 
zaman gördüğü rüyaları kendisi anlatıyordu. Zaman zaman da 
ben soruyordum. Ben sorduğumda anlatmıyor, aradan birkaç 
saat geçtikten sonra kendi kendine anlatmaya başlıyordu. Filmi 
de yaşadığım sürece tanıklık etmek ve ailesinden, ülkesinden 
ayrı bırakılmış bir çocuğun rüyaları üzerine kurmaya karar 
verdim. Onu uyurken de çekiyordum. Çünkü uzun süreler uyu-
yordu. Beynin uyurken temizlik yaptığını duymuştum. Samir 
de hafızasının acı izlerini silmeye çalışıyor gibiydi.

Nihayet kavuşma vakti geldi. Önce Erzurum-İstanbul uçağına 
bindik. Heyecanlıydı ancak ifade edemeyecek kadar da yorgun-
du. Sadece gülümsüyordu. Sonra İstanbul-Kopenhag uçağına 
bindik birlikte. Kızılay-Kızılhaç organizasyonunun zorunlu 
göç, savaş, afet gibi sebeplerle parçalanmış aileleri birleştirme 
prorgamı ile ilgili tüm süreçler tamamlanmıştı. 

Ve hasret bitiyor…

Samirle birlikte 3 senedir görmediği annesine, babasına, kız 
kardeşlerine doğru gidiyorduk. Kopenhag’da havalimanına 
indiğimizde kameramı tekrar çalıştırdım. Samir önümden yü-
rüyordu. Karşılama kapısına geldik. Kapı açıldı anne ve babası 
koşarak Samir’e sarıldılar. Ellerini öpüyorlardı. Erzurum’da 
bir benzilikte bulunduğunda elleri donmuştu çünkü Samir’in. 
Sarılıyorlar kokluyorlardı hasretle evlatlarını. Gözümü vizör-
den ayırmadan o anları kaydediyordum ancak bende ağladığım 
için zaman zaman gözyaşlarımı silmek durumunda kalıyordum. 

Onlarca farklı coğrafyada filmler çekmiş bir yönetmenin 
gerçekle her karşılaşmasının onun üzerinde de kalıcı ve derin 
izleri oluyor tahmin edersiniz. Filistin’de, Gazze’de, Somali’de, 
Sudan’da, Zambiya’da, Arakan’da, Myanmar’da, Suriye’de, 
Irak’ta, Anadolu’nun dört bir yanında filmler yaptım. İnsanlara 
dokundum. Unutmayalım diye kaydettim. Kaydettiklerimi este-
tik bir dille filmleştirip film festivalleri, özel gösterimler, dijital 
medya aracılığıyla insanlarla paylaştım ve bunu yapmaya da 
devam ediyorum. Ancak her seferinde tanıklık ettiğim insanlık 
halleri, özellikle de çocuklara yaşatılanlar burnumun direği-
ni sızlatıyor. Canım yanıyor. Çünkü ben de babayım. Benim 
de elimden gelen bu yaşananları unutturmamak için filmler 
yapmak. 

Evlatlarımız için hepimizin yapabileceği çokça şey var. Çaresiz 
hissetmeyin kendinizi ve harekete geçin. Zorunlu göç ile ilgili 
ciddi çalışmalar yapan Kızılay’a gönüllü ya da bağışçı olarak 
destek olmaya davet ediyorum bu yazıyı okuyanları. 
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Filistin’de, Gazze’de, Somali’de, 
Sudan’da, Zambiya’da, 
Arakan’da, Myanmar’da, 
Suriye’de, Irak’ta, Anadolu’nun 
dört bir yanında filmler 
yaptım. İnsanlara dokundum. 
Unutmayalım diye kaydettim. 
Kaydettiklerimi estetik bir dille 
filmleştirip film festivalleri, 
özel gösterimler, dijital medya 
aracılığıyla insanlarla paylaştım 
ve bunu yapmaya da devam 
ediyorum.
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YA Z I :  A M I N  H O S S E I N I
Ç E V İ R İ :  P S K .  C A N S U  A L P

Disleksinin birçok farklı nedeni vardır. Bunlar disleksinin genetik ve kalıtsal olması,  
yazım dilini kodlamada beyin temelli bir problem olması, hamilelik sırasında veya sonrasındaki çevresel faktörlerin 

etkilemesi, erken dil gelişiminde problem yaşanması ve erken çocukluk döneminde sürekli tekrar eden  
kulak enfeksiyonlarının yaşanmasıdır.

D i s l e k s i  H a k k ı n d a 
D o ğ r u  B i l i n e n  

Ya n l ı ş l a r
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Disleksi, nörobiyolojik kökenli bir özel öğrenme güçlüğüdür. Esas olarak 
doğru ve akıcı okumayı etkiler. Kişi kelimeleri tanımakta zorluk çeker ve 
yanlış heceleme yapar. Diğer bir sonucu ise kavrama problemi dediğimiz 
okuduğunu anlama problemidir. Disleksinin karakteristik özellikleri 
fonolojik farkındalıkta, sözel bellekte ve sözel işlemleme hızında zorluk 
yaşamaktır. Dil-motor koordinasyonu, kafadan hesap yapma, konsant-
rasyon ve kişisel organizasyon gibi yönlerde de disleksi ile birlikte ortaya 
bazı zorluklar çıkabilir. Ancak bunlar tek başına disleksinin belirtileri 
sayılmaz.

Disleksinin yaş gruplarına göre belirtileri farklılık göstermektedir. Kısaca 
değinmek gerekirse: okul öncesinde birçok çocuktan daha geç konuş-
ma, kelimeleri telaffuz etmekte zorlanma; anaokulu ile 4. sınıf arasında 
harfler ve sesler arasındaki bağlantıyı kurmada zorluk çekme; 5 ile 8.sınıf 
arasında hecelemekte zorluk yaşama, sesli okumadan kaçınma davranışı; 
lise ile üniversite arasında hafıza becerilerinin kötü olması, birçok yanlış 
yaparak çok yavaş okuma, özet çıkarmada zorluk yaşama; yetişkinlerde 
ise planlamada ve organizasyonda zorluk yaşama, okuma problemlerini 
gizleme gibi çeşitli belirtiler vardır. 

Doğru tedavinin gerçekleşebilmesi ve kişinin disleksinin 
üstesinden gelebilmesi için uygun test ile bu 75 maddeden 
hangilerine sahip olduğunun belirlenmesi gerekir.
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75 farklı neden

Disleksinin birçok farklı nedeni vardır. Bunlar dislek-
sinin genetik ve kalıtsal olması, yazım dilini kodla-
mada beyin temelli bir problem olması, hamilelik 
sırasında veya sonrasındaki çevresel faktörlerin etki-
lemesi, erken dil gelişiminde problem yaşanması ve 
erken çocukluk döneminde sürekli tekrar eden kulak 
enfeksiyonlarının yaşanmasıdır. Disleksi zannedildiği 
gibi düşük zekâdan kaynaklanmaz.

Bir kişinin dislektik olmasının ve okuyamamasının 
ardında 75 farklı neden olabilir. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Harflerin telaffuzunda problem, kelimenin 
içinden harfleri silme (Örn. Bardak-Barda) /ekleme 
(Örn. Pırıltı-Pırıltılı), bazı sesleri birbirinin yerine 
kaydırma (Örn. Hayvanlar-havyanlar), telaffuzu 
birbirine yakın olan sesleri tanımada problem (Örn. 
m-n, b-p), benzer görünüşü olan harfleri tanıma-
da problem (Örn. b-d), çok/tek heceli kelimeleri 
söylemede problem, kelimeleri cümlenin içerisinde 
tekrar etme/atma, okuduğu metnin içeriğini unutma, 
satır atlama, kelimeyi tersten okuma (Örn. top-pot), 
okumaya dikkat kesilip cümlenin ya da kelimenin 

anlamını anlamama, noktalama işaretlerine dikkat et-
meden okuma veya özel kelimeleri yazıldığı gibi oku-
ma (Örn. ağabey) gibi birçok farklı belirti vardır. 61. 
madde ve sonrası ise depresyon, kaygı, hiperaktivite, 
dikkat eksikliği, özgüven eksikliği, ayrılma anksiye-
tesi gibi birçok farklı psikolojik problemi içerir. Eğer 
danışanın 61-75 arasındaki psikolojik maddelerde 
problemi varsa, ilk o problem(ler)in çözülmesi ya da 
okuma problemleri tedavisi ile birlikte psikoterapiye 
de başlanmalıdır. 

Doğru tedavi için uygun test

Doğru tedavinin gerçekleşebilmesi ve kişinin dislek-
sinin üstesinden gelebilmesi için uygun test ile bu 75 
maddeden hangilerine sahip olduğunun belirlenmesi 
gerekir. Hedeflere ulaşabilmek, problemi ve türünü 
değerlendirebilmek için bu maddeler kontrol edilme-
lidir. Bu doğrultuda terapist tedaviye başlarken, da-
nışanın probleminin hangi bölümde olmuş olduğunu 
biliyor olacaktır. Öncelikle nöropsikolojik durumu 
kontrol etmek, nöronları uyarmak, dendrit akson 
ve hücre yapısını değiştirmek için basit egzersizlerle 
tedaviye başlanır. 
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Problemin türü ve yüzdesi belirlendikten sonra tedavide çok önemli bir adım 
atılmış olur. Bir kişinin 5 maddede problemi var iken farklı bir kişinin 30 maddede 
problemi olabilir. Bu aşamadaki önemli noktalardan birisi de her bireyin kendine 
ait problemleri olduğu ve bu sebepten her kişi için ayrı bir tedavi planı yazılması 
gerektiğidir. Terapist hiçbir zaman var olan tüm problemli maddelerin hepsine 
aynı anda tedaviye başlamamalıdır, en sık tekrarlanan hatadan başlanarak en az 
tekrarlanan maddeye doğru gidilir. Bu şekilde sonuca daha hızlı ulaşılır ve tedavi-
de daha düzenli bir şekilde yol alınır. 

Disleksinin 5 farklı tipi vardır. Farklı türdeki disleksiler için farklı türde müdahale-
ler gerekmektedir. Bu durum var olan çeşitlerin belirlenmesinin önemli olduğunu 
göstermektedir. Disleksinin 5 farklı tipi:

Sonradan Edinilmiş Disleksi: Bu tip dislekside beynin okuma-yazmayı kontrol 
eden kısımları travma geçirir ya da yaralanır. 

Derin Disleksi: Genellikle kafa travması veya felç nedeniyle beynin sol tarafının 
etkilendiği, genetik olmayan disleksi türüdür. 

Yüzeysel Disleksi: Tüm kelimeyi tanımada ve hecelemede zorluk yaşamayla karak-
terize olan bir tür disleksidir.

Gelişimsel Disleksi: Genetik ve kalıtsaldır. Yaşamın ilk yıllarında gelişir ve özel 
eğitici tedavi olmadan geçmez. En sık görülen disleksi türüdür. 

Fonolojik Disleksi: Dilin temel seslerinin yönlendirilemediği ve yönetilemediği, 
kelimelerin (özellikle anlamsız kelimelerin) söylenemediği, kolaylıkla heceleneme-
diği; fonolojik bozulmanın bir sonucu olan disleksi türüdür.
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Göç Yolunda 
Çocuk Olmak
B E T Ü L  O K  Ş E H İ T O Ğ L U
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Göç meselesinin üç ayağı var: Göç öncesi, göç anı ve göç sonrası. Göç öncesi süreç, kişileri bir yerden 
başka bir yere gitmeye/kaçmaya mecbur bırakan durumları barındırır. Göç etme sebeplerinin başında 

ekonomik, kültürel, dini nedenlerin yanı sıra bugün de şahit olduğumuz savaş durumu gelmektedir. 

Göç içerisinde yolu, gitmeyi, karar vermeyi, varmayı ya da varamamayı 
barındıran bir gerçeklik. Göçmen, toprağından vazgeçmiş, kökünü 
orada bırakmış, varacağı yeri vatan edinmek için çabalayan kişi, yani 
yeni gittiği yerin yabancısı ve ötekisi. 

Göç meselesinin üç ayağı var: Göç öncesi, göç anı ve göç sonrası. Göç 
öncesi süreç, kişileri bir yerden başka bir yere gitmeye/kaçmaya mecbur 
bırakan durumları barındırır. Göç etme sebeplerinin başında ekonomik, 
kültürel, dini nedenlerin yanı sıra bugün de şahit olduğumuz savaş 
durumu gelmektedir. 

İnsanlar canlarını kurtarmak için yurtlarından vazgeçmekte, yeni 
gidecekleri yerde istenmeyeceklerini yahut öteki olarak görüleceklerini 
bildikleri halde yola düşmektedirler. 

Göç yolu, çetin ve çetrefillidir. Kitleler halinde yapılan göçlerde, 
göçmenler üzerinden para kazanan kötü niyetli kişiler bulunmaktadır. 
Kaçakçılar, sınırdan geçirecekleri göçmenlere para karşılığı bot satarlar, 
araçla bir yere kadar götürür bırakırlar. Şanslı olanlar gerçekten de 
istedikleri yere ulaşırlar. 

Göç yolunun zorlu süreçleri

Göçmen gruplar içerisinde genellikle genç ve orta yaşlı kişiler 
bulunmaktadır.Çocuklar ve kadınlar hem savaşın hem de göç yolunun 
zorlu süreçlerini maalesef ki acıyla, hatta bazen canlarıyla tecrübe 
ederler. Bot kazalarında can verip kıyıya vuran, kıyıya kadar ulaşamayıp 
denize gömülen, çıkan çatışmalarda mermilerle vurulan, üzerine 
bombalar düşen, mayına basıp sakat kalan çocuklar...

Yolda her an her şey olabilir. Çocukların göç yolunda ölmeleri insanlık 
suçudur. Aynı zamanda göç edecekleri ülkeye ulaştıklarında mülteci, 
geçici koruma, uluslararası koruma statüsü alan çocukların çocuk işçi 
olarak çalıştırılması, eğitim hakkının kısıtlanması, akran zorbalığı ve 
malesef yüksek oranda görülen erken yaşta nişanlılık ve evlilik durumları 
da insanlık suçudur. Göç, içerisinde türlü değişkenler barındırır. Bunlar 
toplumsal olduğu kadar bireysel, kültürel değişkenlerdir. Ev sahibi 
toplumun göçmen toplulukları benimsemesi uzun yıllar alır. Bu süreç 
daima sancılıdır.

Savaş, içerisinde kazanan ve kaybeden barındırıyor gibi görünse de, 
taraflar daima kaybetmeye mahkumdur. Günümüzde yaşanan kitlesel 
göçün en güçlü sebebi savaştır. Ortadoğu siyasetin arenası olmuştur. 
Göç sonrası yaşanan olaylar, açıklanabilir gerçekliklerdir. Çoğu kez göç 
konuşulurken insanların hikayelerine odaklanmayı unuturuz. Oysa ki 
hikayeler olan biteni ayan eder. 2 Eylül 2015’te Bodrum kıyılarına vuran 
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F O T O Ğ R A F  A A  /  M U H A M M E D  E N E S  Y I L D I R I M
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Göç yolunda denizi tercih eden iki aile, 
bota binerken çocuğunu kalabalıkta 
kaybediyor ve yıllarca bulamıyor. Şanslı 
olan anne, baba yıllar sonra da olsa 
kayıp araştırma ile çocuğuna ulaşıyor. 
Bazı aileler de çocuğunun mezarını bile 
bulamıyor. İnsanlar tüm bunları göze 
alarak ve arkalarında doğup büyüdükleri 
toprakları bırakarak göç ediyorlar.
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Sınırı geçmek isterken babası vurulan, kardeşine hamile hâlde yola düşen annesinin 
doğum yaparken öldüğünü gören, kardeşinin mayına basarak havaya uçtuğuna şahit 
olan, silahların ve bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan, soğukta can veren, vahşi 
hayvan saldırılarına uğrayan, botun patlamasıyla denize düşüp boğulan milyonlarca 
çocuk var. 

F O T O Ğ R A F  A A  /  Ş E B N E M  C O Ş K U N



Aylan bebeğin cansız bedeni, göç yolunda çocuk olmanın 
neleri barındırdığını bize göstermişti. Daha nice çocuk bu 
şekilde can vermiş ve hâlâ vermektedir. 

Sınırı geçmek

Bunun yanı sıra benim de şahit olduğum vakalar var. 
Göç yolunda denizi tercih eden iki aile, bota binerken 
çocuğunu kalabalıkta kaybediyor ve yıllarca bulamıyor. 
Şanslı olan anne, baba yıllar sonra da olsa kayıp araştırma 
ile çocuğuna ulaşıyor. Bazı aileler de çocuğunun mezarını 
bile bulamıyor. İnsanlar tüm bunları göze alarak ve 
arkalarında doğup büyüdükleri toprakları bırakarak göç 
ediyorlar. Kara yolunu kullanan göçmenler, sınırda silahlı 
askerlerle, kaçakçılarla karşılaşıyorlar. Birçoğu ülkelerine 
geri gönderiliyor ya da katlediliyor. Bunun dışında mevsim 
de büyük önem taşıyor. Kış mevsiminde göç eden bireyler 
donma, çığ altında kalma, açlık, hastalık tehlikeleriyle 
karşılaşıyorlar. 

Her sene milyonlarca insan bir yerden başka bir yere 
hareket ediyor. Gerek tedbirli gerek tedbirsiz yola çıkan 
bireyler bütün tehlikeleri kabul etmiş oluyorlar. Çocuklar, 
göç yolunda anne ve babalarını kaybediyorlar. Sınırı 
geçmek isterken babası vurulan, kardeşine hamile hâlde 
yola düşen annesinin doğum yaparken öldüğünü gören, 
kardeşinin mayına basarak ölümüne şahit olan, silahların 
ve bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan, soğukta 
can veren, vahşi hayvan saldırılarına uğrayan, botun 
patlamasıyla denize düşüp boğulan milyonlarca çocuk var. 

Kayıp çocuklar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 
tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmesi’nde yer alan tanıma göre, “Bu sözleşme 
uyarınca uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta 
reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan 
çocuk sayılır”. 

Bu sözleşme, namlu karşısında havaya kalkan küçük elleri 
de kapsıyor mu? Bu sözleşme, göç ederken ayakkabıları 
parçalanan, aç susuz ağlayan çocukları da kapsıyor mu? 
Bu sözleşme emekleri sömürülen ve daha ana kuzusu olan 
çocukların; sanayilerde, tarlalarda, sokaklarda çalışmasını 
kapsıyor mu? Bu sözleşme sınırdaki tellerden yüzü gözü 
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yırtılarak kaçan, ağlayan, yaşamak uğruna canını ortaya koyan çocukları da 
kapsıyor mu? Erken yaşta evlendirilen, çalıştırılan çocukları da kapsıyor mu?

Türkiye Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açtı. Bu sebeple 
Edirne Pazarkule sınır kapısına akın eden mülteciler burada konuşlandılar. 
Başta çocuklar olmak üzere mülteciler Yunanistan’ın gaz bombalarına 
maruz kaldılar ve zorbalığa uğradılar. Haberlerde de izlediğimiz, bizzat 
şahit olduğumuz kayıp çocuklar tekrar ortaya çıktı. Anne babasını kaybeden 
çocuklar, çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyorlar. 

Avrupa’nın karnesi

Bu sırada Almanya kimsesiz, korunmaya muhtaç, 14 yaşından küçük kız ile 
erkek çocukları ve ciddi bir hastalık nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyan 
çocukları, “mülteci çocuk” olarak almak istediğini beyan etti. Avrupa’nın 
karnesi böylesi savaş ve göç durumlarında oldukça kötü. Verilere göre sadece 
Almanya’da kayıp 10 bin çocuk bulunmaktadır. 2015’ten beri AB ülkelerinde 
kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. Yine 2016’da refakatsiz şekilde 
Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazladır. Avrupa’da yaşayan refakatsiz 
mülteci sayısı 170 bin. Fransa’da kayıtlı olup bulunamayan çocuk sayısının 
da 1000 olduğunu görüyoruz. Bu çocuklar cinsel istismar, tecavüz, insan 
kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyasının eline düşme gibi durumlara 
maruz kalmaktadırlar. 

Göç, göçmenle beraber toplumsallığın yeniden inşasına olanak sağlar. 
Kime hangi statü verileceği, sınırdan geçiş hakları, kaçaklara ne yapılacağı, 
göçmenlerin nerede iskan edilecekleri, ihtiyaçları, uyum, entegrasyon süreçleri 
ve psiko-sosyal ihtiyaçları takip edilmeli ve buna uygun çözümler aranmalıdır. 

Çocuklar, göçün başından sonuna kadar, ayrıldıkları topraklardan vardıkları 
topraklara, her zaman dezavantajlı, hassas gruplardır. Sahip çıkılması, korunup 
kollanması gereken ilk kişi çocuktur. Çocukların hakları bütün dünyada 
aynıdır ve bütün çocuklar bu haklardan eşit olarak yararlanmalıdırlar.

Unutmamamız gereken en önemli gerçeklik “çocuğun yaşam hakkıdır”. Göç 
sebebiyle yolda yitirilen her çocuğun yaşama hakkı elinden alınmaktadır. Daha 
güzel ve merhametli bir dünya için çocukları yaşatalım...

2015’ten beri AB ülkelerinde kaybolan mülteci 
çocuk sayısı 96 binden fazla. Yine 2016’da 
refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 
63 binden fazladır. Avrupa’da yaşayan refakatsiz 
mülteci sayısı 170 bin.

F O T O Ğ R A F  A A  /  G Ö K H A N  B A L C I
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Edebiyat bir hayat tecrübesinin başka bir insana aktarılmasını mümkün kılan en sıcak 
yollarından biridir. Haberlerde görüp unuttuğumuz nice trajedi edebi metinler aracılığıyla okuyup 
geçemeyeceğimiz bir şekilde gönlümüzde iz bırakır. Edebiyatı raporlar ve istatistikler dışında 
vazgeçilmez kılan tam olarak budur.

EDEBİYATIN MÜLTECİLERİ 
MÜLTECİLERİN EDEBİYATI

E D E B İ Y A T

SUAVİ KEMAL YAZGIÇ

F O T O Ğ R A F  A A  /  Ö Z G E  E L İ F  K I Z I L
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Önce sabrınızı zorlayacak bir istatistik bombar-
dımanı yapmak zorundayım. Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 
yıllık raporunda 2018 yılı itibarıyla dünyada 70 
milyon 800 bin kişinin yerinden edildiğini açık-
ladı. UNHCR’a göre daha önce bu veri dünya 
çapındaki mülteci ve göçmen sayısı açısından 
bir rekor. 

Türkiye de 5 yıldır dünyada en çok mülteciye 
ev sahipliği yapan ülke. BM Mülteci Örgütü’ne 
göre dünyada 22,5 milyon mülteci, 10 milyon 
da vatansız insan var. Mültecilerin yarısından 
fazlası 18 yaşının altında. 

Mülteciler Derneği’nin açıklamasına göre Tür-
kiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli 
sayısı 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki 
aya göre 16 bin 91 kişi artarak toplam 3 milyon 
587 bin 266 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 657 
bin 936’sını (%46,21) 0-18 yaş arası çocuklar 
oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadın-
ların toplam sayısı ise 2 milyon 515 bin 745 kişi 
(%70,12). 

Sayıları okudunuz ve geçtiniz veya tam olarak 
okumadan atladınız. Durumun ne kadar vahim 
olduğunu zaten biliyordunuz. Ancak derdiniz 
de başınızdan aşkındı bir de bunu dert edeme-
yecek durumdaydınız. “Ne fena” deyip başka 
bir konuya, sıradaki diğer habere geçtiniz. 

Vicdanımızla baş başa

İşte edebiyat da tam bu noktada vazgeçilmez 
bir rol üstleniyor zaten. Olan bitenin okunup 
geçilecek bir sayı derdi değil hayat memat 
meselesi olduğunu ancak ve ancak edebiyatla 
hissedebiliriz. Edebiyat bir hayat tecrübesinin 
başka bir insana aktarılmasını mümkün kılan 
en sıcak yollarından biridir. Haberlerde görüp 
unuttuğumuz nice trajedi edebi metinler ara-
cılığıyla okuyup geçemeyeceğimiz bir şekilde 
gönlümüzde iz bırakır. Edebiyatı raporlar 
ve istatistikler dışında vazgeçilmez kılan tam 
olarak budur. 

Okuduğumuz ve seyrettiğimiz haberler, sosyal 
medyada paylaştığımız istatistikler elbette 
bizi pek çok “trajediden” haberdar kılıyor. 
Ancak onları yaklaştırırken sanki unutmamızı, 
görmezden gelmemizi de kolaylaştırıyor. Ran-
ciere’in “Kurmacanın Kıyıları”nda kitabında 
belirttiği gibi:

“Etraflarındaki şeyler artık ilgilerini çekme-
diği için tüm gerçekliği gözden kaçırdılar; 
yakın olan onlara sıkıcı ve bayağı geliyordu, 
uzak olansa muhayyilelerinin keyfine kalmıştı. 
Uzakla birlikte yakın da işte böyle unutulmaya 
yüz tuttu.” Edebiyat malumat sahibi olmanın 
dayanılmaz hafifliğinden uzak tutuyor bizi ve 
vicdanımızla baş başa bırakıyor.

Kendisi de mülteci bir yazar olan Cengiz Dağcı’nın vatanı 
Kırım’da yaşananları ve mülteci kamplarını destansı bir anlatımla 

romanlaştırdığı kitaplarını, hikâyelerini okurken sadece Kırım’ı 
değil yurdunu yitiren tüm insanları okuyoruz. Anadili korumanın 
da yurdu korumak kadar olmazsa olmaz bir mecburiyet olduğuna 

şahit oluyoruz aynı zamanda.
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Yazarların “mülteci” kimliği

Hemen her mülteci romanı, hikâyesi bir köşesinden 
çocuklara, çocukluğa dair bir duruma, anıya ve acıya ula-
şıyor. Kimi zaman çocuk mültecinin kendisi oluyor kimi 
zaman da yetişkin mülteci için çocukluğu yitik altın çağı 
kılığında hafıza labirentinde arz-ı endam ediyor.

Bir tema olarak mülteciliği işleyen yazarlardan önemli 
bir kısmı “mülteci” kimliği ile karşımıza çıkıyor. Eskile-
rin deyimiyle “Damdan düşenin halinden damdan düşen 
anlıyor.” Mesela Agota Kristof, Macaristan doğumlu ve 
Macaristan’ı 1956’da Sovyet ordusu işgal edince İsviçre’ye 
bir mülteci olarak gitmiş. Onun “Büyük Defter”, “Kanıt” 
ve “Üçüncü Yalan” adlı roman üçlemesi ikiz çocukların 
yaşadıkları üzerinden tam bir mülteci hikayesi kuruyor. 
Yaşadıkları fiziksel ve manevi zorluklar, yoksunluklar 
“arabeske” düşmeden ve derinlikli bir anlatımla roman-
laştırılıyor birbirini tamamlayan bu üç metinde. Çocuklar 
büyüdükçe, karakterleri şekillendikçe mülteciliğin sosyal, 
psikolojik halleri arzı endam ediyor.

Jhumpa Lahiri’nin, “Adaş” adlı romanında mülteci 
çocukların anne ve babalarına tepeden bakmasına şahit 
oluyoruz. Londra doğumlu Bengalli bir yazar olan 
Amerika’da yaşayan Lahiri, kendi biyografisiyle bile 
“mültecilik” macerasını özetliyor. Tıpkı 4 Mart 1965’te 
Afganistan’ın başkenti Kabil’de doğan Tacik asıllı Halid 
Hüseyni’nin hayat hikâyesi gibi. Halid Hüseyni, mülte-
cilerin niçin iltica ettiğinin arka planını romanlaştırıyor 
kitaplarında.

Bir de hikâye kitabından bahsetmek isterim. Cihan Ak-
taş’ın “Fotoğrafta Ayrı Duran” adlı kitabı bütün hikâyele-
riyle “mültecilere” adanmış bir çalışma. W. G. Sebald’ın 
“Göçmenler”inden, İsmail Keskin’in “Kaktüs Çiçeğinin 
Sürgünü”nden Ayşegül Genç’in “İç Bir Şey”i geliyor 
aklıma; yersiz yurtsuzlaşmayı derinden hissettiren. Cemal 
Şakar’ın mülteci çocuk denince akla ilk gelen Aylan 
bebeği konu edinen “Utanç” adlı öyküsünden, Abdullah 
Harmancı’nın “Kırmızı Balon”undan bahsetmediğimin 
farkındayım. 
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Edebiyat malumat sahibi olmanın dayanılmaz 
hafifliğinden uzak tutuyor bizi ve vicdanımızla baş 
başa bırakıyor.



Kendisi de mülteci bir yazar olan Cengiz Dağcı’nın vatanı 
Kırım’da yaşananları ve mülteci kamplarını destansı bir anla-
tımla romanlaştırdığı kitaplarını, hikâyelerini okurken sadece 
Kırım’ı değil yurdunu yitiren tüm insanları okuyoruz. Anadili 
korumanın da yurdu korumak kadar olmazsa olmaz bir mec-
buriyet olduğuna şahit oluyoruz aynı zamanda.

Cengiz Dağcı’nın ikinci kitabının adı “Yurdunu Kaybeden 
Adam”dır. Yiten bir yurt, mültecilik yazarın neredeyse tek 
temasıdır diyebiliriz. Ancak o bu temayı olabildiğince derin-
leştirmiş ve yurdunu kelimelerle inşa etmiştir. 

İş edebiyatçılara düşüyor

Mültecileri, mülteci çocukları anlatan edebi metinler sadece 
yetişkinlere hitap etmiyor elbette. Üç yazarlı bir kitap olan 
“Kayıktaki Çocuk” tam böyle bir kitap. Maya Mizuno, Sevde 
Tuba Okçu ve Vonne Hemels’in kitabı olan “Kayıktaki Ço-
cuk”, savaştan kaçan Suriyeli Ahmet adlı bir çocuğun yolcu-

luğunu konu ediniyor. Ahmet, oyuncak bebeğini yanına alıp 
yaşadığı coğrafyadan ayrılmak zorunda kalır. Minik kayığıyla 
umuda doğru uzun, yorucu bir yolculuğa çıkar. Suudi Arabis-
tan, Türkiye, Hollanda, Almanya, Kanada, ABD, Kosta Rika 
ve Japonya’ya uğrayarak kendisi için sıcak yuva arar. Gittiği 
her ülkede kendi gibi miniklerle tanışan Ahmet; tanıştığı ço-
cuklardan kaynaklanmayan sebeplerle kendine ikamet edecek 
bir yer bulamaz. Sonra ne mi olur? Onu da kitaba bırakalım.

Küresel ısınma, doğal afetler, olası iç ve dış savaşlar ve akla 
gelmedik pek çok potansiyel sıkıntı önümüzdeki dönemde 
mülteci sayısını daha da arttıracak nitelikte. Mültecilerin hika-
yeleri ve travmaları pek çok defa tekrar edeceğe benziyor. 

Dolayısıyla edebiyata, edebiyatçılara çok daha fazla iş dü-
şecek. Mültecilerin, çocukların yaşadıkları ve yaşayacakları 
sıkıntılar haber bültenlerine ve istatistik tablolarına emanet 
edilemeyecek denli zorlu olacak zira.
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Mültecileri, mülteci çocukları anlatan edebi metinler sadece yetişkinlere hitap etmiyor elbette.  
Üç yazarlı bir kitap olan “Kayıktaki Çocuk” tam böyle bir kitap. Maya Mizuno, Sevde Tuba Okçu 
ve Vonne Hemels’in kitabı olan “Kayıktaki Çocuk”, savaştan kaçan Suriyeli Ahmet adlı bir çocuğun 
yolculuğunu konu ediniyor.

F O T O Ğ R A F  A A  /  H A L İ L  F İ D A N
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A H M E T  M Ü N İ R  G Ö R G Ü L Ü

Hilâl-i Ahmer
Çiçek Günü
Balkan Savaşı gibi acı bir tecrübenin yaşandığı yıllarda, 1912 yılında kurulan Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti Hanımlar Merkezi, Hilal-i Ahmer’e gelir sağlamak maksadıyla birçok faaliyet 
gerçekleştirmiştir. Bunlardan biri de küçük bedeller karşılığında rozet ve çiçek satışları 
projesiydi. İşte “Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü” ve bu iyilik faaliyetine çocukların katkısı…

150 yıllık iyilik yolculuğuna büyük 
fedakârlıklar ve hizmetler sığdıran 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti çocuklara 
insanî değerleri öğrenmeleri, görme-
leri ve yaşamaları için birçok fırsatlar 
sunmuştur. Özellikle cemiyetin, Ha-
nımlar Merkezi bu imkânın sağlan-
masında mühim roller üstlenmiştir. 

Balkan Savaşı gibi acı bir tecrübe-
nin yaşandığı yıllarda, 1912 yılında 
kurulan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
Hanımlar Merkezi, Hilal-i Ahmer’e 
gelir sağlamak maksadıyla birçok 
faaliyet gerçekleştirmiştir. Bunlardan 
biri de küçük bedeller karşılığında 
rozet ve çiçek satışları projesiydi. 
Hanımlar Merkezi, 1913’te, Rama-
zan Bayramı’nın ilk günü, Hilâl-i 
Ahmer adına halka çiçek dağıtımına 
karar verir. “Hilâl-i Ahmer Çiçek 
Günü” adı ile hayırsever hanımlar ve 
onların yetiştirdiği küçük çocuklar 
çiçek rozeti ve kırmızı beyaz çiçekle-
ri satarak Hilâl-i Ahmer’e gelir sağlar 
ve bu gelirler hasta ve yaralılara yar-
dım için kullanılır. Bu iyilik faaliyeti 

halk arasında ve basında geniş yankı 
bulur. 

Servet-i Fünun dergisinin 8 Ekim 
1914 tarihli 1218. sayısında yayınla-
nan bu fotoğraflardan birinin altında 
“Hilal-i Ahmer için, masum yavrula-
rın hizmeti” yazısı okunuyor. Stüdyo 
ortamında çekilen fotoğrafta, asil 
duruşuyla fotoğraf makinesine poz 
veren biri erkek, biri kız, iki okul 
çocuğu görülüyor. Stüdyo duvarında 
bir ressamın fırçasından çıkan yağlı 
boya tabiat manzarası, zeminde ise 
kurumuş otlar fark ediliyor. 

Fotoğrafta masum bakışlarıyla yer 
alan erkek çocuk, ayağında çizmeye 
benzer çorap hizasına kadar uzanan 
ayakkabısı, kısa pantolonu, siyah 
gömleği, beyaz yakalığı ve başındaki 
kırmızı fesi ile klasik bir Osman-
lı beyefendisi görünümünde. Sol 
omuzdan sağ kol altına çaprazlama 
bele uzanan ve üzerinde Hilâl-i Ah-
mer logosu bulunan kalın kurdelesi, 
üzerindeki elbiseyi tamamlıyor. 

Kız çocuğunun ayağında kurdeleli 
ayakkabı, üzerinde beyaz çizgiler 
bulunan çorap, dizlerine kadar 
uzanan entari, işlemeli beyaz yakalık 
ve başında beyaz bir şapka bulunu-
yor. Erkek çocuğun tersine olarak 
bu defa sağ omuzdan sol kol altına 
çaprazlama bele uzanan ve üzerinde 
Hilâl-i Ahmer logosu bulunan kalın 
kurdelesi de üzerindeki elbiseye ayrı 
bir renk katıyor.

Fotoğrafın, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 
Hanımlar Merkezi’nin organize et-
tiği ve Ramazan ayının birinci günü 
(23 Ağustos 1914) yapılan çiçek 
dağıtım faaliyeti esnasında çekildiği 
anlaşılıyor. Bu yardım faaliyetine gö-

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanım-
lar Merkezi’nin organize ettiği 
ve Ramazan ayının birinci günü 
yapılan çiçek dağıtım faaliyeti es-
nasında bu faaliyette görev alan 
çocuklar fotoğraflanmıştır.
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nüllü olarak katılan bu kız ve erkek 
çocuğunun boyunlarında sepet ve 
kumbara asılı duruyor. Kız çocu-
ğunun elinde boynuna asılı olarak 
duran Hilâl-i Ahmer logolu beyaz 
sepette bulunan, maddi değeri 
küçük, fakat manevi değeri büyük, 
çiçek rozeti, kırmızı beyaz küçük 
çiçekleri satın alanlar; erkek çocu-
ğun elindeki Hilâl-i Ahmer logolu 
beyaz kumbaraya gönlünden kopan 
yardımı yapıyorlardı. 

Geliri ihtiyaç sahiplerine dağıtı-
lan ve Balkan Savaşları ile Birinci 
Dünya Savaşı boyunca devam eden 
bu çalışmalar halk arasında bü-
yük alaka uyandırmıştı, yardımlar 
vesilesiyle çocuklara vatan, millet 
ve bayrak sevgisi yanında, yardım-
laşma ve dayanışma duygusu daha 
küçük yaşlarda belletilmiştir.

Geliri ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılan ve Balkan Savaş-
ları ile Birinci Dünya Savaşı 
boyunca devam eden bu çalış-
malar halk arasında büyük 
alaka uyandırmıştı.
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Çocukların  
“İnsan Hakları” Var!
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E R O L  E R D O Ğ A N

Çocuk bir insandır, insan hakları onun da haklarıdır, ancak yaşı gereği bazı hakları 
zamanla kullanabileceği gibi yetişkinlere nazaran onun farklı hakları da vardır. 
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Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım” cümlesini 
“Varım, öyleyse haklarım var” diye sürdürebiliriz. Var olan, 
varlığından dolayı bazı hakların doğal sahibi olur. Mese-
la şehirlerimiz, hakları var; gece ve gündüz, hakları var; 
denizler ve ırmaklar, hakları var; ağaçlar, kuşlar, hayvanlar, 
onların da hakkı var. İnsan da öyle, var olduğu için insa-
nın hakları var. Haklar sağlanmadan adalet, barış, huzur, 
mutluluk elde edilemez.

Haklar çeşitlidir. Mesela insan olarak, doğuştan sahip 
olduğumuz haklarımız var. Bunlara “temel insan hakları” 
diyoruz. İnsan hakları, ırk, ulus, ülke, coğrafya, din, dil, 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insanların yararlanması 
gereken haklardır. Yaşama, eğitim, temiz çevre, sağlık, ba-
rınma, beslenme, seyahat hakkı gibi. Temel insan hakları 
uluslararası sözleşmeler ve yasalarla korunur. Her devlet 
temel insan haklarını vatandaşlarına sağlamalıdır.

İnsan hakları denilince çocuk hakları, gençlik hakları, 
kadın hakları, yaşlılık hakları, hasta hakları, yolcu hakları, 
komşuluk hakları gibi çok sayıda alt başlık sayabiliriz. 
Hakları farklı şekillerde tasnif etmek, temel insan hakları-
nın yanı sıra yaş, cinsiyet ve ayırt edici durumdan kaynak-
lanan özel haklara vurgu yapılmasını ve her alanda hak 
anlayışının zenginleşmesini sağlar. 

Hakların ortak değer dönüşmesi

Çocuk bir insandır, insan hakları onun da haklarıdır, 
ancak yaşı gereği bazı hakları zamanla kullanabileceği gibi 
yetişkinlere nazaran onun farklı hakları da vardır. 

İnsanlar, çocukların haklarına tarihin ilk dönemlerinden 
itibaren zihin yormuştur. Hakların alınması ve ortak 
değerlere dönüşmesi için bazen mücadele gerekmiştir. Dini 
metinler başta olmak üzere insanlık tarihi haklar anlamın-
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da yeterince zengindir. Modern anlamda çocuk 
haklarının metinlere dönüşmesi ise 20. yüzyılda 
ağırlık kazanmıştır. Bu çerçevede şunları sayabili-
riz: 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi, 
20 Kasım 1959 tarihli BM Çocuk Hakları Bildiri-
si, 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi, 20 Kasım 1989 tarihli BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi.

20 Kasım 1989 tarihinde benimsenerek 2 Eylül 
1990 tarihinde yürürlüğe giren BM Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi, 196 ülkenin taraf olduğu ve en 
fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. 
Sözleşmede yer alan çocuk haklarından bazılarını 
özetleyerek aktaracağım.

“Çocukların, kendi haklarını bilmesi”

Çocuğun yaşama hakkı. On sekiz yaşına kadar 
çocuk sayılma. Farklılıklar veya dezavantajlar 
nedeniyle ayrıma uğramama. Sosyal, kültürel, 
ekonomik, hukuki uygulamalarda çocuk yararının 
gözetilmesi. Yeteneklerinin geliştirilmesi ve çocuğa 
rehberlik. Nüfusa kaydedilme, bir isme sahip 
olma, vatandaşlık kazanma, ana babasını bilme ve 
onlar tarafından bakılma. Yasa dışı yollarla ülke 
dışına çıkarılmama. Kendini ilgilendiren konuda 
görüşlerini açıklayabilme. Çocuğun düşünce, 
vicdan ve din özgürlüklerine saygı. Aile çevresin-

den yoksun kalan çocuğun devletten özel koruma 
ve yardım görmesi. Mülteci statüsü kazanmaya 
çalışan ya da mülteci sayılan çocuğun, haklarını 
kullanması ve insani yardımdan yararlanabilmesi. 
Engelli/özürlü çocukların saygınlıklarının gü-
vence altına alınması ve topluma etkin biçimde 
katılabilmesi. Sosyal güvenlikten, sağlıklı yaşam 
ile tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerden ya-
rarlanması. Eğitim hakkı ve bu hakkın fırsat eşitli-
ği temelinde tedricen gerçekleştirilmesi. Dinlenme, 
boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun 
eğlenme, kültürel ve sanatsal yaşama katılabilmesi. 
Ekonomik sömürüye, tehlikeli işlerde çalıştırıl-
masına, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da 
toplumsal gelişmesini engelleyecek durumlara 
karşı korunması. Uyuşturucu ve benzerlerine karşı 
korunması. Cinsel sömürü ve suiistimale, kaçırıl-
ma ve fuhşa, işkence ve aşağılayıcı muameleye kar-
şı korunması. Savaşlara ve silahlı çatışmalara karşı 
korunması, küçük çocukların askere alınmaması. 
Suçlu çocukların topluma kazandırılması. Çocuk-
ların, kendi haklarını bilmesi ve öğrenmesi.

Sevmek, sevdiğimizin hakkını korumakla müm-
kündür. Herkesin, çocukların haklarını bilmesi 
ve bunları başkalarına anlatması, çocuk haklarına 
riayet etmesi ve hakların gelişimi için çalışması 
gerekir. 

Dini metinler 
başta olmak üzere 
insanlık tarihi 
haklar anlamında 
yeterince zengindir. 
Modern anlamda 
çocuk haklarının 
metinlere dönüşmesi 
ise son yüzyılda ağırlık 
kazanmıştır.
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Savaşlar tüm insanlar için acı verir ama yaşlı, kadın ve 
çocukların acısı akıl ve duyguları hareketsiz bırakacak kadar 
korkunç ve donuktur. Kelimeler biter, her şey boğazlarda 
düğümlenir, medeniyet ve insanlık iflas eder. 

İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1940’lı yıllar Yunanis-
tan’daki çocuklar için çok acımasız yıllardı. Alman işgalinde 
ve İngiltere donanmasının kısıtlamaları altında bulunan 
Yunanistan’da çok büyük bir açlığın yaşandığı, özellik-
le 1941 yılı sonları ile 1942 yılı başlarında çocuklar çok 
büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu yüzden The United States 
muhabiri Henry T. Gorrell 8 Ekim 1941’de Yunanistan’dan 
kaçmayı başarabilmiş bir Yunan vatandaşının kendisine her 
şeye Yunanistan’da Almanların hâkim olduğunu belirterek, 
“Aileler besleyemedikleri için çocuklarını biri bulup da bes-
leyebilir umuduyla sokaklara terk ediyorlar. Kız çocukları 
daha küçük kardeşlerine yiyecek bulabilmek için kendile-
rini satıyorlar. Sıradan insanlar için artık et, yağ, ekmek ve 
peynir hiç bulunmayan şeyler arasındadır. Süt ise belki bir 
doktorun reçetesiyle bulunabilir” dediğini naklediyordu.

Sokağa terk edilen çocuklar

Spokane Daily Chronicle (18 Mart 1942) ve The Milwaukee 
Journal (16 Mart 1942) gazetelerinin yazdığına göre Mart 
1942 itibarıyla sadece Atina’da “30.000-40.000 civarında 
çocuk ya ailesini açlıktan kaybetmiş ya da açlık nedeniyle 
aileleri tarafından sokağa terkedilmiş durumdadır ve sokak-
lardan toplanan bu çocuklar yetimhanelere yetiştirilmeye 
çalışılmıştı”. Sadece bir yetimhanede 317 çocuktan 300’ünün 

yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, yaşlıların 
sokaklarda “sinek gibi” öldüğü, ancak kuvvetli olanların 
hayatta kalabilmeyi başardıkları da gazete haberlerine 
yansımıştı.

Yunan Kızılhaç Teşkilatı da 7 Ekim 1942’de yayınlanan 
açıklamasında sadece Atina’da 120.000 kişinin açlıktan, 
yetersiz beslenmeden ve salgınlardan hayatını kaybettiğini 
belirterek son iki ay içerisinde “yeni doğan her on çocuk-
tan dokuzunun hayatını kaybettiğini” açıklamıştı. Çocuk 
hastalıklarının artmasında açlık yanında ilaçsızlık da etkili 
oluyordu. 1942 yılı başında antitoksin eksikliği ve yetersiz 
sağlık koşulları nedeniyle ülkede her gün ortalama 700-800 
çocuğun difteriden hayatını kaybetmeye başladığı rapor 
edilmişti. Bu arada Pire, Atina ve Selanik’te Kızılhaç gönül-
lülerinin çocuklar için pişirdiği çorbalar, aç kalmış büyükler 
tarafından çalınmaktaydı.

K I Z I L A Y  A R Ş İ V İ ’ N İ N  İ Z İ N D E

D R .  A H M E T  U Ç A R

Türkiye 
Yunanlı Çocuklara Nasıl 
Kucak Açmıştı?
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Türkiye’den giden  
“Kurtuluş” gemisi

Türk Kızılay’ının alanda tesbitine 
göre Yunanistan’da İkinci Dünya 
Savaşı’nda 1.770 köy ve kasaba ile 
165.000 ev tamamen yok olmuş, 
yaklaşık 250.000 ev oturulamaya-
cak hale gelmiş, yaklaşık 200.000 
çocuk da harabeler arasında, kendi 
başlarına bırakılmış vaziyette yaşa-
maya çalışmaktaydı. Buna karşılık 
elde sadece 2.900 yatak kapasiteli 
30 yetimhane bulunuyordu. Eylül 
1942’de Atina-Pire bölgesinde günde 
ortalama 25 kişi açlıktan hayatını 
kaybediyordu. Çocuklar yaşayan 
iskelete dönüşmüştü. Kasım 1942 
itibarıyla can kayıpları inanılmaz bir 
rakama ulaştı ve neredeyse 20 katına 
kadar çıkarak 400 olur. Aynı sayı 
Mayıs 1943 itibarıyla 900’e erişti. 
9 Şubat 1942’de Life dergisinin 
haberine göre Atina ve Pire’de her 
gün yaklaşık 1.700- 2.000 arasında 
çocuk, kadın ve erkek açlıktan ve ye-
tersiz beslenmeden dolayı hayatını 
kaybetmekteydi. Hatta bazı ailelerin 
ölen çocuklarını gömecek imkânları 
olmadığı için onların cesetlerini 
pencerelerden sokaklara attığı bile 
iddia ediliyordu. 

15 Nisan 1942 tarihli Vatan gazete-
sinin haberine göre Yunanistan’da 8 
ayda 320.000 kişi açlıktan hayatını 
kaybetmiştir. Kendi de kıtlık gün-
leri geçiren, ekmeği, şekeri, birçok 
yiyeceği karne ile dağıtan Türkiye 
başından beri meselenin içindedir. 
Amerika’daki Vanderbilt Komite-
si’nin verdiği paralarla Kurtuluş 
gemisi Türkiye’den Yunanistan’a 
50.000 ton yiyecek taşımıştır. Eylül 
1941 sonlarında İstanbul’a gelen 

İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1940’lı yıllar Yunanistan’daki çocuklar için 
çok acımasız yıllardı. Alman işgalinde ve İngiltere donanmasının kısıtlamaları 

altında bulunan Yunanistan’da çok büyük bir açlığın yaşandığı, özellikle 1941 
yılı sonları ile 1942 yılı başlarında çocuklar çok büyük sıkıntılar yaşıyorlardı.
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Yunanlı yöneticiler 1 Ekim 1941’de 
Vatan gazetesine verdikleri beyanatta 
Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür-
lerini bildirirler.Habere göre “Kızılay 
kendi hesabına Yunan çocuklarına 
30 bin ton süt tozuyla çocuk maması 
olarak kullanılacak neviden bir miktar 
un göndermiştir”.

Ekonomik kıskaç altında

Bu dönemde Avrupa’nın diğer dev-
letleri, Almanların Yunanistan’a el 
koyacağı düşüncesiyle hiçbir yardım 
göndermiyor, bir de ekonomik kıskaç 
uygulayarak Yunan halkını ölüme 
mahkûm ediyorlardı. Bu ambargo 
Türkiye ve Amerikan yardım kuruluş-
larının girişimiyle kırılmış, Türki-
ye’den Yunanistan’a Türk gemileri va-
sıtasıyla ilk etapta 50.000 ton yiyecek 
götürülmüştü. Bu ortamda çocuklar 
ya ellerinde tencerelerle pişirecek ot 
ya da işgalci Alman askerlerin yedik-
leri zeytinlerin çekirdeklerini topla-
maktaydılar. Sokaklar öldürülmüş 
yırtıcı hayvan leşleriyle doluydu. 

Yunanistan’da yaşanan açlık ve çocuk 
ölümleriyle ilgili bu dram Türkiye’de 
Kızılay yöneticilerinin bazı önlemler 
almasına sebep olmuştu. Yunanis-
tan Sağlık Bakanı Konstandinos 
Logotetopoulos’un 10 Şubat 1942 
tarihinde Pire Başkonsolosluğu’na 

başvurarak “6–13 yaşındaki çocuk-
ları kabul ve bunların nakilleriyle 
İstanbul’da oturan aileler nezdinde 
misafir kalmalarının teshili (kolaylaş-
tırılması) hakkında Yunan hüküme-
tinin hararetli ricasını hükümetinize 
bildirmeğe tavassut eylemenizi rica 
ederim. Çocuk rakamının hükü-
metinizce tespitini rica ediyoruz. 
Devletimizin geçirmekte olduğu gıda 
zorlukları malumunuz olduğundan 
işbu meseleye hususi ilgi atfedeceği-
nize eminim” diyerek Türkiye’nin her 
gün yüzlercesi ölen çocuklardan bir 
kısmını misafir olarak savaş sonuna 
kadar alması ricasında bulunur. 

Yunan çocuklara  
Kızılay muhafazası

Bunun üzerine Türkiye Yunanis-
tan’dan 1.000 çocuk almayı kabul 
eder. 16 Şubat 1942’de Türkiye Kı-
zılay Cemiyeti Umumi Merkezi’nin 
emriyle Kızılay İstanbul Deposu 
Direktörlüğü Dumlupınar vapuruyla 

Yunan Kızılhaç Teşkilatı da 
7 Ekim 1942’de yayınlanan 
açıklamasında sadece Atina’da 
120.000 kişinin açlıktan, 
yetersiz beslenmeden 
ve salgınlardan hayatını 
kaybettiğini belirterek son 
iki ay içerisinde “yeni doğan 
her on çocuktan dokuzunun 
hayatını kaybettiğini” 
açıklamıştı.
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en azından 1.000 Yunanlı çocuğu Türkiye’ye getirme-
ye karar verir. Bunun için Baltalimanı’ndaki Balıkçılık 
Enstitüsü binası yenilenmiş ve çocukları barındıra-
bilecek şekilde binaya yeni ilave binalar yapılmıştı. 
“Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti” delegesi Saim İ. 
Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne 
8 Nisan 1942 tarihinde gönderilen yazıya göre 9 ila 
13 yaş arasında kız ve erkeklerden mürekkep olan ve 
mürebbiyeler eşliğinde bakılacak bu çocuklar evlatlık 
olarak verilmeyecek ve savaş sonrası ailelerine teslim 
edilecekti. Rapor şu cümlelerle bitiyordu: 

“Dünyanın siyasi manzarası düzelinceye kadar Yunan 
çocukları Kızılay’ın muhafazası altında memleketi-
mizin misafiri olarak kalacaklardır. Baltalimanı’ndaki 
binanın tamiri işinin bir an önce bitmesi için hızla 
çalışılmaktadır. Tahminlere göre bina temmuz başında 
hazır olabilecektir. Evvelce çocukların bir kısmının 
İzmir’de, bir kısmın da İstanbul’da barındırılmaları 
düşünülüyordu. Baltalimanı’ndaki bina ihtiyaca yeter 
görülerek İzmir’de de yer aranılmasından vazgeçil-
miştir. Yunan Kızılhaç’ı tarafından seçilmiş olan 1.000 
Yunan çocuğu yuvalarının tamiri biter bitmez Kızılay 
tarafından Kızılhaç’tan teslim alınacak ve Dumlupınar 
vapuruyla İstanbul’a getirileceklerdir.”

İzmir ve Kayseri’de yeni yerler tahsis edilmiş, çocukla-
rın her türlü dinî ve kültürel ihtiyaçların düşünülmüş, 
gerekli her türlü önlemler ve malzemeler alınmış, 
yatak, battaniye, yemek tabakları ve kaşık-çatal ta-
kımları temin edilmiş, çocukları Türkiye’ye getirmek 
üzere Atina’ya yük götüren Erzurum, Dumlupınar 
vb. vapurlar bu iş için tahsis edilmişti. Ancak Yunan 
Kızılhaç’ı Milletlerarası Kızılhaç’a bir mektup yazarak 
bazı millî duyguları gerekçe gösterip bu yardıma razı 
olmamış, Türkiye’den bu paraların ve malzemelerin 
Yunanistan’a gönderilmesini istemişti. Böylece birkaç 
ay süren bu konudaki tartışma ve hazırlıklar Mayıs 
1942’de sona erdirilmek zorunda kalmıştı.

Avrupa’nın diğer devletleri, Almanların Yuna-
nistan’a el koyacağı düşüncesiyle hiçbir yardım 
göndermiyor, bir de ekonomik kıskaç uygulaya-
rak Yunan halkını ölüme mahkûm ediyorlardı. 
Bu ambargo Türkiye ve Amerikan yardım kuru-
luşlarının girişimiyle kırılmış, Türkiye’den Yu-
nanistan’a Türk gemileri vasıtasıyla ilk etapta 
50.000 ton yiyecek götürülmüştü.
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BİR ÇOCUK

T Ü L AY  G Ö K Ç İ M E N

M Ü L T E C I  K A M P I N D A

Şu hayatta en çok ne istersin?” diye sorduğumuzda “bir battaniyem olsa harika olurdu” diyen çocuk 
farkında mısın ne dediğinin? Senin en çok istediğin şey bir battaniye olmamalı. Sen şeker iste, kitap 
iste, telefon, bilgisayar, akülü bir araba, belki bir torba misket... Senin mutlu olacağın şey bunlar olmalı. 
Peki ya yaşını bilmeyen çocuklar? İki metrelik bir çadırda her günü aynı yaşayan çocuklar için bilinmesi 
çok gerekli miydi acaba?
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Bulundukları kaostan kaçmak isteyen ve dünyanın farklı bölgelerine 
aileleriyle veya tek başlarına gitmek için yola çıkan çocuklar var. Kimisi 

şu an bir ülkeye yerleşti, zor da olsa bir okula başladı. Hiç bilmedikleri bir 
kültüre alıştılar ve bulundukları ülkenin dilini çabucak öğrendiler. Kimisi 

ise hala göç yolunda nereye gittiğini bile bilmeden bir o sınır kapısından bir 
bu sınır kapısına koşturup duruyor.

Suriye’deki savaş dokuz yılı geride bıraktı. Ardında ise 
acıdan başka bir şey kalmadı. Savaşın bedelini Hatice 
annesini kaybederek ödedi, Aylan kıyaya vuran cansız 
bedeniyle... Hüseyin ekmek kuyruğundayken bombar-
dımana yakalandı. Yüzlerce anne, evlatlarına son ne-
fesinde şehadet getirtmeye çalıştı. Umuda yolculuklar 
botlara doluşan çocukların gözyaşlarıyla yarım kaldı, 
Suriye savaşında en çok çocuklar kaybetti.

Başlarda öldürülen çocuklar kıyamet alametleri hissi 
vermişti dünyaya, sonra sıradanlaştı. Çünkü her gün 
ölüyorlardı. Sonra birer sayı olmaya başladılar: “Bu-
gün yapılan saldırıda 152 çocuk hayatını kaybetti!” O 
saldırıda öldürülen 152 çocuğun da bir ismi vardı, bir 
hayatı, bir yaşanmışlığı, anne ve babası vardı. Belki 
oyuncakları, oyun arkadaşları... Ama kimse bunlardan 
bahsetmedi. Onlar saldırıda hayatını kaybeden 152 
çocuktu artık. Ekvator’da yaşayan 23 cins kelebeğin, 
Allah diyen kuşun, mama sandalyesinde uyuyup kal-
dığı için başı yana düşen çocuğun bile haberini yapan 
dünya medyası Suriye’de dondurma yerken üzerine 
varil bombası düşen çocukların haberini yapmadı. 

Bir battaniyem olsa…

Ölmüş annesinin tülbentini kardeşine koklatarak 
teselli eden minik ablaların sırtındaki yük kadar ağırdı 
yaşananlar. Bebeğini haşereler kemirmesin diye, gelen 
giden insani yardım çalışanlarından bavul isteyen 
annelerin endişesini hissedemedik. “Şu hayatta en çok 
ne istersin?” diye sorduğumuzda “bir battaniyem olsa 
harika olurdu” diyen çocuk farkında mısın ne dediği-
nin? Senin en çok istediğin şey bir battaniye olmamalı. 
Sen şeker iste, kitap iste, telefon, bilgisayar, akülü bir 
araba, belki bir torba misket... Senin mutlu olacağın 
şey bunlar olmalı. Peki ya yaşını bilmeyen çocuklar? 
İki metrelik bir çadırda her günü aynı yaşayan çocuk-
lar için bilinmesi çok gerekli miydi acaba?

Son verilere göre dünyada 68 milyon mülteci var ve 
bunun 27 milyonunun çocuk olduğu belirtiliyor. Yani 
tüm bu olanların neden yaşandığını anlayamayan, ev 
nedir bilmeyen, rahat nedir hissedemeyen, gözlerini 
büyük bir yokluğa açmış milyonlarca çocuk var. Bir 
de bulundukları kaostan kaçmak isteyen ve dünyanın 
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farklı bölgelerine aileleriyle veya tek başlarına gitmek için 
yola çıkan çocuklar var. Kimisi şu an bir ülkeye yerleşti, 
zor da olsa bir okula başladı. Hiç bilmedikleri bir kültüre 
alıştılar ve bulundukları ülkenin dilini çabucak öğren-
diler. Kimisi ise hala göç yolunda nereye gittiğini bile 
bilmeden o sınır kapısından bu sınır kapısına koşturup 
duruyor. Ama biz bu yazıda mülteci kamplarındaki ço-
cukları anlatmaya çalışacağız. 

Ev nedir hiç bilmemiş

Yıllardır Suriye’deki çadır kamplarda yaşayan çocuklara 
bir isim verebiliriz: Çadır çocukları... Şu an 9 yaşında 
olan bir çocuk ev nedir hiç bilmemiş, üzerinde çatı olan 
bir yerde hiç kalmamış, sırtını bir duvara yaslayıp bir 
kitaba veya bir hülyaya hiç dalmamış, musluğundan hiç 
su akmamış. Ayrı oda nedir, kendine ait çok az şeyi belki 
de hiçbir şeyi olmamış milyonlarca çocuk var. 10 yaşından 
büyükler bir evde yaşamış olduğunu hatırlamaz, bir evde 
yaşayanlar ise şimdi genç olmuşlar. 
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Kamplarda çocuklarla oynadıktan 
sonra sınırın öteki tarafına geçtiğinizde 
hemen kendinize gelemezsiniz. Bir 
kulağınız hep ajansta olur: “Bomba mı 
düştü, nereye düştü, az önce gittiğiniz 
kampa bir şey olmuş mu?” soruları 
beyninizi yer bitirir. Az önce beraber 
koşup oynadığınız çocukların, doğrudan 
sivilleri hedefleyerek atılan bir füze ile 
yok edilebilecek olma ihtimali sizi hiç 
yalnız bırakmaz. 



95

Gözleri sımsıcak, kıpır kıpır çocuklar. Adeta gözleri ile 
konuşurlar. “Nasılsın?” diye sorduğunuzda “Elhamdülil-
lah!” dediklerinde gökyüzünde bir şimşek çakar sanki. 
Uzun zamandır yaşadıkları ve herkesi tanıdıkları kampa 
bir yabancı geldiğinde önce mesafeli dururlar. Sonra ge-
len kişinin davranışları belirler çocukların ne yapacağını. 
Karşılarında çocuklara gülümseyen, sarılan, hoplayıp zıp-
latmak isteyen kişiler var ise onlar da yavaş yavaş ısınırlar 
bu yabancıya. Bir müddet sonra aralarındaki o duvar 
kalkmıştır. Çocuklar misafirin yanından ayrılmak iste-
mez. Elleri hep ellerini tutmak ister, her parmağı doludur 
misafirin. Sağına soluna baktığında pantolonuna, eteğine 
hep bir çocuğun yapıştığını görür. Birbirlerinin dillerini 
çok iyi anlamasalarda çocuklar gözleri ile haykırırlar: Sev 
beni ne olur çok sev! Çünkü babam öldüğünden beri an-
nem çok üzgün, beni çok seviyor biliyorum ama benimle 
oynamıyor ne olur abla beni de sev...

Eğer gelen misafir bir şeyler dağıtacak ise hemen kardeş-
lik sistemi devreye girer. Belli ki misafir oradaki çocuk 
sayısı kadar çikolata dağıtacaktır ama çadırda buraya 
gelemeyen, buradaki şenlikten haberi olamayan kardeşi 
de vardır. Kendi hakkını aldıktan sonra kardeşleri için de 
etrafınızda dönmeye devam edecektir. 
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Bir kulağınız hep ajansta

Neden çok gülüyorlar? Neden sen ne 
yaparsan yap gülüyorlar? Neden nasıl-
sın dediğinden elhamdülillah diyorlar? 
Üstü başı çamurlu ama mutlu, yerden 
topladığı naylon ve bezleri bağlayarak 
kendine top yapmış ama mutlu gözükü-
yor. Çünkü o bu hayatın içine doğmuş, 
daha iyisini görmemiş. Onun yaşadığı 
yerler ile kendi çocuğunun odasını 
kıyaslayan misafirin yaşadıklarını 
hissedemez çocuk. O sadece biraz daha 
sevilmenin peşinde. 

Kamplarda çocuklarla oynadıktan 
sonra sınırın öteki tarafına geçtiğiniz-
de hemen kendinize gelemezsiniz. Bir 
kulağınız hep ajansta olur: “Bomba mı 
düştü, nereye düştü, az önce gittiğiniz 
kampa bir şey olmuş mu?” soruları 
beyninizi yer bitirir. Az önce beraber 
koşup oynadığınız çocukların, doğru-
dan sivilleri hedefleyerek atılan bir füze 
ile yok edilebilecek olma ihtimali sizi 
hiç yalnız bırakmaz. 

Yanlarında bombalar patlamış, baba-
larını, annelerini veya akrabalarını, 
kardeşlerini gözlerinin önünde kaybet-

miş, yazın sıcağını kışın soğuğunu hep 
aynı çadırda geçirmiş, sağlıklı bir okul 
hayatı olmayan, her şeye hakkı olduğu 
halde hiçbir hakkının farkında olma-
yan bu çocukların psikolojisi, İngiltere 
prensesinin çocuğunun cinsiyeti kadar 
ilgilendirmedi dünyayı maalesef. Ama 
onlar büyüyorlar, tüm dünyaya inat 
gülümseyerek büyüyorlar. 

Hiçbir şey eskisi gibi  
olmayacak

Suriye’de dokuz yılda binlerce çocuk 
hayatını kaybetti. Bizler dünya olarak 
bir korku filmi izler gibi izledik bu 
ölümleri. Bazılarımız moralimiz bozul-
masın diye haberini bile okumadı. Bu 
ölümler kimsenin huzurunu bozmama-
lıydı. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan 
Hakları Beyannamesi’nde yazan hiçbir 
çocuk hakkını veremedik o çocuklara. 
Oysa onların da tüm dünya çocukları 
gibi oyun oynamaya, güzel bir yatakta 
uyumaya, yemek yemeğe, eğitim almaya 
en önemlisi güvenli bir şekilde yaşama-
ya hakkı vardı. Ama dünya bu hakları 
korumak, hatırlatmak şöyle dursun 
sorumluları dile getirmeye bile korktu, 
karışmak istemedi belki de. 

Aylan, Bodrum sahiline vurduğunda 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayaca-
ğını biliyordum. Bir çocuğun cesedinin 
bir kıyıya vurması ne demekti?

Evet bizler hemen yanı başımızda 
yaşananlara yeterince ses çıkaramadık. 
Soğuktan ölen bebekleri ısıtamadık, 
depoladık dolaplara fazla battaniyele-
rimizi, aslında bir ateş düşürücü olsa 
yaşayabilecek çocukları ateşlere saldık, 
annesinin feryadına koşamadık. Açlık-
tan sürekli ağlayan çocuklar ağlamak-
tan gözleri şişerken onu izleyen annesi-
nin gözlerindeki kıyameti göremedik.
Çocuklar bu kadar kolay ölmemeli, bir 
çocuğun isminin önünde mülteci varsa 
ondan hemen vazgeçilmemeli. 

Bu kadar çok çocuğun insan eliyle 
oluşturulan felaketler sebebiyle haya-
tını kaybettiği bir çağa tanıklık etmek 
istemezdim. 

Ve artık eminim, dünyada hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak. Bundan siz de 
emin olabilirsiniz.
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